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« ی هفتادگستره»ی اختصاص دارد که شاملِ شرح و توضیحِ نظریه« ی هفتاددر گستره»ی هفتاد به نقد و مروری در کتابِ نامهی ششم فصلشماره

گونه آغاز شد؟ چه فت وسال منتشر شد. اما این نظریه از کجا شکل گرگاهِ کتابِ امهای متنوعی از شعرهای معطوف به آن است و در نمایشو نمونه

ه به اختصار یی برای شعرِ هفتاد در نظر بگیریم؟ خودِ این روند، داستانی دارد کتوانیم گسترهبه عبارتِ دیگر از چه زمانی به ذهنِ من خطور کرد که می

 گویم:تان میبرای

تأسفانه مند بودند بازتاب داشت مآوردها عالقهی که به این دستترآوردهای هفتاد در کارِ شاعرانِ هفتاد و شاعرانِ جوانی هشتاد که دستدر دهه

ود آورد و از سرعتِ یی به وجآوردهای هفتاد رخنهی دستنویسی سر برکرد و در اشاعهانگارانه و البته موسوم به سادهجریانی انحرافی و سادهشبهِ

مند بودند آوردها عالقهتری که به این دستهفتاد و همان شاعرانِ جوان رانِکه شاعها کاست اما نتوانست آن را تعطیل کند، چنانرویِ آنپیش

دیدم که  راه را ادامه دادند. از همان دوره این روند، توجهِ مرا جلب کرد و -نویسی نام گرفته بود که البته ساده -یی سامری اعتنا به صداهای گوسالهبی

روزرسانی همندند و آن را ادامه داده، حتا بآوردهای هفتاد عالقههنوز شمارِ بسیاری از شاعرانِ جدی به دستنویسی، با وجودِ تبلیغاتِ رنگارنگِ ساده

 کنند. می

توانم ها میترینِ این یادداشتشدند. از میانِ مهمدادم و هر هفته به طورِ منظم چاپ میمی« اعتماد ملی»ی هایی را به روزنامهدر همان دوره یادداشت

 یعنی ده سالِ پیش چاپ شد. 4831مردادِ  41که در تاریخِ « شعرِ هفتاد ادامه دارد»یادداشتی اشاره کنم با عنوانِ  به

 آورمی همین سرمقاله میهایی از این یادداشت را در ادامهتر بخشگیریِ بهبرای نتیجه

 

 

 سرمقاله
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 :4831مردادِ  41به تاریخِ « اعتماد ملی»ی به نقل از روزنامه

لِ سال چندان قطعیت ندارد مثال مرزِ بینِ فصوتوان متصور بود مرزهایى قطعى و مطمئن نیست، براى هاى طبیعى مىبندىِ پدیدهمرزهایى که در تقسیم

تدریج رو به وا بهداد، هکه معمولن از اوایلِ خرشود بلطورِ قطعى از اولِ تیر )آغازِ تابستان( گرم نمىکه هوا بهى ذهنِ ماست چنانتر، ساختهو بیش

 فصول گذارد. در خصوصِ آغازِ پاییز یا سایرِشود و هر چه پیش برویم گرما رو به فزونى مىتر مىهاى آن، گرما بیشرود و از نیمهشدن مىگرم

ها رِ این مثال، که منظورِ من از ذککنمنظر مىى کالم، من از این کار صرفِتوان به همین شکل توضیح داد که البته براى اجتناب از اطالههم مى

 .تنیستوان سراغ گرفت چندان قطعى هاى طبیعى مىبندىِ پدیدهى مهم است که مرزهایى که در تقسیمیادآورىِ همین نکته

رى دیگرگونه بسرایند شع 4/4/17مثال شاعرانِ این دوره تصمیم نگرفتند که از تاریخِ  توان به همین منوال سخن گفت. براىدر خصوصِ شعر هم مى

که شاعران از اواخرِ شکلِ تدریجى صورت گرفت، چنانکه ایجادِ چنین تحولى در شعرِ معاصرِ فارسى، بهبگذارند بل« ى هفتادشعرِ دهه»و نامِ آن را 

ییراتِ شعر به که تغآن ى هفتاد شتاب گرفت تاچه به نامِ شعر شناخته بودند درنگ کردند و این درنگ در دههى شصت، در خصوص آندهه

 ى ظهور رسید...منصه

ى کالم توضیح دهم که که کسى از پیش به این نام، یا نامِ دیگرى نیندیشید. قبل از ادامهکارى ارتجالى بود چنان« ى هفتاددهه»گذارىِ این شعر، به نام

ـ و متأسفانه گاهى همین چیزهاى اکتسابى را مصادرهردهرفته کسب کپیشروزِ خود را از کشورهاى گىِ امما بسیارى از مصادیقِ زنده به مطلوب  ایم 

شصتِ میالدى یا ى دهههنرِ سینما، آن را به سینماى شناخت و تعریفِ کارکردهاى رفته، براى پیشالمثل در کشورهاى کنیم!ـ  فىکرده یا مى

راى قبل هم با شعر معاصر فارسى همین کار را کردند و آن را بهاى نِ ما، شاعرانِ نسلکنند، و البته در ایراهفتادِ میالدى تقسیم مى ىسینماى دهه

ـ که این کار، فىتر، به دههشناخت بیش ـ اما یالنِ کار را به یاد مىى نوعى بکه ارائهالنفسه کارى پسندیده است چنانهاى مختلف تقسیم کردند  آوَرَد 

 کنند... چیز را به میلِ خود تفسیر مىها همهشود که بعضىاز مىآغ« مصادره به مطلوب»مشکل از همان 

، در «تادهفى شعرِ دهه»شعرِ موسوم به ها براى خاص نیازمند است که این زمینهها و بسترهایى یى، به زمینهتحول در شعر یا در هر پدیده

اشد، پس هم وجود داشته بهاى بعدى ها در دههتوان یافت که این زمینهنمىا الزامى و...آماده بود ام ، اجتماعى، اقتصادىفرهنگى، سیاسىهاى حوزه

صرف است و این شعر  «عنوانِ»، فقط یک «ى هفتادشعرِ دهه»اند زیرا عنوانِ ى شعرِ هفتاد بسته شده است، در اشتباهگویند پروندهاگر کسانى مى

توان پایانِ چنین مىاز زمان، نى دیگرى ى هشتاد یا هر مرحلهى هفتاد یا دههکه با پایانِ دههدرستى  توانست عناوینِ دیگرى هم داشته باشد، و بهمى

 ام که ادامه خواهد داشت...بختانه هنوز ادامه دارد و من مطمئنکه روندِ این شعر، خوششعرى را متصور شد بل
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ن دوره در ی هفتاد از آی دههی ادامهچاپ شده بود به اتفاق خواندیم. اندیشه« اعتماد ملی»ی مههایی از یادداشتِ مرا که ده سالِ پیش در روزنابخش

جا با انتشارِ را در همان «ی هفتادادامه»ها بعد کانالِ تلگرامیِ هفتاد را ایجاد کردم و بحثِ که سالرفته قوت گرفت تا آنذهنِ من نقش بست و رفته

یجه رسیدیم وگو کردم در مجموع به این نتمرور که من و خانم آفاق شوهانی در این زمینه گفتتر پی گرفتم. اما بهانِ جوانهایی از آثارِ شاعرنمونه

ارِ آث نیم. بر همین اساس انتشارِاستفاده ک« ی هفتادگستره»های تأثیرگذارِ شعرِ هفتاد نیست و ما باید از تعبیرِ ی ظرفیتگویای همه« ی هفتادادامه»که 

 ادامه دادیم.« ی هفتادگستره»تر را در کانالِ تلگرامیِ هفتاد با عنوانِ شاعرانِ جوان

یگر از لحاظِ تقویمی که آثارِ شاعرانِ اصلیِ هفتاد را نیز با همین تعبیر منتشر کنیم چرا که ما دتر بلتنها آثارِ شاعرانِ جوانبعدها به این نتیجه رسیدیم که نه

منتشر « ی هفتادگستره»سرایند باید با همین نامِ روزه اگر شاعرانِ اصلیِ هفتاد شعرهایی در همان حوزه میی به نامِ هفتاد سروکار نداریم و امیی زمانبا بازه

 جام گرفتان« تادی هفدر گستره»ی شعرها در کانالِ تلگرامیِ هفتاد با تعبیرِ شوند؛ پس همین نکته را عملی کردیم و بعد از آن انتشارِ همه

 

4 
 

اید که نگی مواجههای فرهها که به دنبال نداشت! شما همیشه در جامعه با کوتولهچه جنجال« ی هفتادگستره»اما اعالنِ عمومیِ این نظریه و توضیحِ 

ه عناد یی بکنند و با هر چیزِ تازهمی راهیی غافل را نیز با وعده و وعید با خود همانگارند و عدهیی را از همان آغاز مسموم و مذموم میهر گامِ تازه

ا بتوانیم از این نظریه دفاع فرهنگی شرکت کردیم تهم از این قاعده مستثنا نبود! در نتیجه ما در کارزارهایی شبهِ« ی هفتادگستره»ی خیزند. نظریهبرمی

رسیدیم که باید  گاه من و خانم شوهانی به این نتیجهی گرفت، آنها جادر ذهن« ی هفتادگستره»کم تعبیرِ ها از آسیاب افتاد و کمکنیم. وقتی آب

ی های موردِ نیاز کردیم و بقیهی پوشهبرداری و تهیهگونه بود که دست به فیششناسی از شعرِ هفتاد را آماده و منتشر کنیم و اینیک کتابِ هستی

 کارها...

مان این نام را در هایافشاریدر آن دوره پیش نیامده بود و اگر ما با پ« ی هفتادگستره»با تعبیرِ فقط یک نکته را ناگفته نگذارم که اگر جنگِ عنادورزان 

ردند و ما را به میدانِ کارزار کیی از عنادورزان سر برمیتازه عدهتازه« ی هفتاددر گستره»انداختیم مطمئن باشیم که بعد از انتشارِ کتابِ آن دوره جا نمی

 که حاال دیگر بیست سال از هفتاد گذشته است و باقیِ قضایا...خواندند فرامی

به من یاری  ی این نظریه یا انتشارِ این کتاببردِ کارها برای اشاعهی کسانی که در پیشدانم از خانم شوهانی و نیز از همهدر پایان بر خود فرض می

 ی شماچون همهمتِ عزیزانی همرو به هگزار باشم. به امیدِ اعتالی شعرِ پیشاند سپاسرسانده

 

 ابوالفضل پاشا
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 سرآغاز

 

یده  «ی هفتاددر گستره»گفتاِر کتاِب یی از پیشبر
 

 آفاق شوهانی●

 ابوالفضل پاشا ●

 

 

 

 

 سه
 

ی ی هفتاد یک بحثِ تقویمطور که تأکید کردیم شعرِ دهههمان

ود و در پایانِ اسفندِ آغاز ش 4817نیست که مثلن از اولِ فروردینِ سالِ 

که نوعی از انواعِ شعرِ معاصر است که به انتها برسد، بل 4811سالِ 

ی هفتاد شکل گرفت و به تسامح و از روی وجهِ غالب آن در دهه

ا گذاری از کجی هفتاد مشهور شد. اما این نامشتاب، به شعرِ دهه

جود د وکه روی این نوع شعر نامی بگذارآمد؟ هیچ نهادی برای آن

شکیل گذاری تنداشت. شاعرانِ این نوع شعر نیز جلساتی برای نام

 رفته، های هنری در جوامعِ پیشبندیکه با استناد به دههندادند بل

. زدگی این نوع شعر را پوشش دادچنین نامی از سرِ ارتجال و شتاب

ا گانیِ مخاطبان را نیز به دنبال داشت و در نتیجه جالبته پذیرشِ همه

 توانست نام دیگری هم داشته افتاد. اما این نوع شعر در مجموع می

 

 

 

ن حد گرفت تا بعدها تا ایکاش نام دیگری هم به خود میباشد و ای

گی هی مصادیق این چنددستگی نشود! البته ما همهموجب چنددسته

 ی کالم توضیح خواهیم داد.را در ادامه

ن را نیز ه تقویم وابسته نبود همیکه شعرِ هفتاد بدر تأکید روی این

ظهور  یی شصت به منصهبیفزاییم که شاعرانِ آن از پایانِ دهه

ی ی شصت، بعد از نسلِ شاعرانی مثل فرشتهرسیدند، یعنی در دهه

ساری، محمد شمس لنگروی و سیدعلی صالحی شاعرانِ دیگری 

 اشهیدی، حافظ موسوی، آزیتا قهرمان، رضاز قبیلِ نازنین نظام

کم وارد میدانِ شعر شدند که در چایچی و مهرداد فالح کم

ز به شناسی شعرِ قبل از خود تردید کردند و این تردید البته هرگزیبایی

 که این شاعران با توجه به فضای جدیدِ ایران ومعنای انکار نبود؛ بل

ری بودند شناسیِ دیگجهان در آن دوره، به دنبال زبان و بیان و زیبایی

ز هم تأکید گو باشند. پس بابتوانند نیازهای شعریِ جامعه را پاسخکه 

آغاز  ی شصتکنیم که شعرِ موسوم به شعرِ هفتاد از اواخر دههمی

چنان ادامه های بعدی همی هفتاد به اوج رسید و در دههشد، در دهه
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یافت اما بنا به داللیلی که بعدن توضیح خواهیم داد روندِ آن در 

 دی اندکی کند شد.های بعدهه

ه کیی فریبنده در خود دارد چناننام و عنوانِ شعرِ هفتاد جلوه

اد ی هفتاد پیش از هر چیز به یی فرضی با شنیدنِ کلمهشنونده

ره برد که این نام به نوعی شعر اشاافتد و گمان میهای زمانی میحوزه

یش پی هفتاد سروده شده است. برای همین بود که دارد که در دهه

کاش این نوع شعر، نامِ دیگری به خود از این هم گفتیم که ای

گرفت. به هر حال این نام توجهِ شماری از مخاطبان را به می

یی ی ما جامعهکند و متأسفانه جامعههای زمانی جلب میحوزه

وجو به خوار است که برخی از افرادِ آن به جای تحقیق و پرسپخته

شوند و آن یا اطرافیان متوسل میهای شخصیِ خود دریافت

صی که کنند. برای مثال شخها را به دیگران نیز توصیه میدریافت

انه، به ی داروها از داروخبرای معالجه نزد دکتر رفته است، بعد از تهیه

، ی بروشورِ داروهای دکتر یا حداقل مطالعهجای دقت در سفارش

ها ارشکند و همان سفمی های اطرافیان توجهها یا سفارشبه دریافت

 دهد وکه او نیز این روند را ادامه میشوند چنانی ذهنی او میملکه

کند! های شخصی خود یا اطرافیان را به دیگران توصیه میدریافت

به جای  گونه بگوییم که گاهی چنین افرادیدر تکمیلِ سخن باید این

گاهیِ محل یا بندقت در تابلوی دکتر و خواندنِ تخصص او، از بقال 

قال و گیرند! یعنی به جای اعتماد به دکتر به بسراغِ طبیبِ حاذق را می

 کنند!بنگاهی اعتماد می

متأسفانه همین روند در شناختِ شعرِ هفتاد تکرار شد و کسانی که 

ه از افرادِ کی هفتاد چیست، به جای آنخواستند بدانند شعرِ دههمی

اهرن قیدِ زمان که ظ« هفتاد»ی جود کلمهآگاه سؤال کنند فقط بنا به و

لِ کشد نتیجه گرفتند که این نوع شعر، از اولِ فروردینِ سارا به رخ می

رسد! نه به انتها می 4811شود و در پایانِ اسفندِ سالِ آغاز می 4817

عزیزان! کسانی شاعرِ هفتاد بودند یا هستند که در عینِ حال که به 

آن تابو  گذاشتند، ازش از خود احترام میشناسی شاعرانِ پیزیبایی

ان در این شکه در آن تردید کردند اما فکر و روح و ذهننساختند بل

ند، هایی مجهز بود که این انکار را جبران کها و یافتهتردید به داشته

شناسی را که این شاعران، جای خالیِ بعضی از مصادیقِ زیباییچنان

ان و شعرهایی قوی و سرزنده و به سام با مصادیقِ دیگری پر کردند

صت ی شسرودند. به عبارتِ دیگر بعد از شاعرانِ نوجوی اواخر دهه

شان رفت، در آن دوره شاعرانِ دیگری نیز به آنان پیوستند: که نام

خانی، ابوالفضل پاشا، علی بهزاد خواجات، کوروش همه

ها غیر از این نام هپور و مهرنوش قربانعلی. البتعبدالرضایی، بهزاد زرین

ها نیز به نوعی در نشاعران دیگری هم ظهور کردند که آ

ا عوض تأثیر نبودند اما بعدها مسیرِ خود رگیریِ شعرِ هفتاد بیشکل

 شوند: کردند. این شاعران به سه دسته تقسیم می

. شاعرانی که بعدها از شعر دست کشیدند و مصادیقِ دیگرِ فرهنگی 4

 ژوهشی را پی گرفتند/ مثلِ هیوا مسیح های پمثل جنبه

وهوای دیگری سرودند که . شاعرانی که بعدها شعرهایی با حال2

 بداغیربطی به شعر هفتاد نداشت/ مثل ضیاالدین خالقی و اعظم شاه

. شاعرانی که شعرشان از همان ابتدا ویژگی هفتاد را نداشت اما 8

 را عنقاییبود/ مثلِ کس شان به اشتباه با شاعران هفتاد درآمیختهنام

که ابزارهایی برای ارزیابی و تمایز بینِ آنبه هر حال در آن دوره بی

ستند تا دیگر پیوی این شاعران به یکها در میان باشد، همهاین گروه

طور که شناسیِ جدیدی را در شعر به کار بگیرند. البته همانزیبایی

یش از خود شناسی شعرِ پیگفتیم این شاعران از نظرِ تردید در زیبای

ی وجه اشتراک داشتند اما در آن دوره هنوز نکاتِ کلیدی در حوزه

چنان بندیِ این شاعران بر کسی آشکار نبود مثلن کسی آنطبقه

شناسی دانست که شاعران اصلیِ هفتاد در کنارِ تردید در زیبایینمی

گروه  انکنند اما به فرض شاعرشعر پیش از خود، آن را انکار نمی

عر پیش از شناسیِ شبندی در عین حال که در زیباییسومِ این تقسیم

 کوشند!خود تردید دارند در انکار آن نیز می

 ها،ی این تفاوتالبته حضورِ تمامیِ این شاعران با وجودِ همه

ن هم گفتیم طور که قبلداد اما همانصداهایی جدید را نوید می

ا وایی نداشت که صدای این شاعران ری ما گوشِ شنمتأسفانه جامعه
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ان ششان و چه در توضیحاتی در خصوصِ شعرهایچه در شعرهای

که این شاعران در آن دوره مجالِ چندانی برای بشنود. به ویژه آن

شان نداشتند. در آن دوره برخالف ها و شعرهایی حرفارایه

رس نبود که هر ی حاضر، امکانات فضای مجازی در دستدوره

اش برساند و کسی به راحتی بتواند صدای خود را به گوشِ مخاطبان

خواست شعرِ خود را و یا توضیحاتی در خصوصِ اگر شاعری می

وعات تر نداشت: یا باید به مطبشعرِ خود را منتشر کند دو راه بیش

ه یافت کشد و یا باید در جلساتِ عمومی حضور میمتوسل می

ن های پیشین بود. البته اینحصار نسلی این امکانات نیز در اهمه

های پیشین مخالف نبودند و حتا با توجه به حضور و شاعران با نسل

آمدند اما دارِ نیما به شمار میهای اتصال، میراثفعالیتِ شاعران حلقه

در  های پیشگانی از نسلمطبوعات و جلسات را معمولن نماینده

ی واقعی ل نبودند و نمایندهی اتصادست داشتند که از شاعران حلقه

که آش درهم جوشی از آمدند بلمیراثِ نیما به شمار نمی

آوردهای نیما و شعرِ قدیم در شعرشان وجود داشت و از دست

 کرد.گرا حکایت میدیدی مطلق

 

 چهار
 

م: اگر بخواهیم مطالبِ پیشین را به طور مختصر مرور کنیم باید بگویی

شهیدی، حافظ موسوی، آزیتا قهرمان، رضا منازنین نظا شاعرانی مثلِ

ی ظهور ی شصت به منصهدههچایچی و مهرداد فالح از اواخرِ 

رسیدند که در عینِ احترام به میراثِ ادبیِ نیما و شاعرانِ پیروِ او، در 

شناسیِ پیش از خود تردید کردند اما در انکارِ آن نکوشیدند زیبایی

ایران و جهان در پیِ زبان و  که با توجه به فضای آن روزِبل

دیگری  ی هفتاد شاعرانِدهه شناسیِ جدیدی بودند. از اوایلِزیبایی

خانی، ابوالفضل پاشا، علی مثلِ بهزاد خواجات، کوروش همه

 پور و مهرنوش قربانعلی به شاعرانِ قبلیعبدالرضایی، بهزاد زرین

 دیگری هم  رانِعافزایی شرکت کردند. البته شاپیوستند و در این هم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعیِ این شاعران حضور داشتند اما دستهبودند که در حرکتِ 

ید چرا که رسشان چندان مفید و کارگشا به نظر نمیتأثیرگذاری

 ها از سه حال خارج نبود: حضور آن

وانیم به توهوای دیگری یافت/ از این گروه می. بعدها شعرشان حال4

 بداغی اشاره کنیمعظم شاهضیاالدین خالقی و ا

تر شد و شان کم.  بعدها دست از شعر کشیدند یا فعالیت شعری2

توانیم به تر به کارهای تحقیقی روی آوردند/ از این گروه میبیش

 هیوا مسیح اشاره کنیم

.  شعرشان از همان ابتدا چندان با معیارهای مورد نظرِ این شاعران 8

ن شده بود/ نشیشان با این شاعران همه نامآهنگی نداشت اما به اشتباهم

 توانیم به کسرا عنقایی اشاره کنیم. از این گروه هم می

ودند اگر گذاران این جریانِ شعری بهفتاد که بنیان اصلی شعرِ شاعرانِ

شان خواستند شعرِ خود را در فضایی مناسب برای مخاطبانچه می

شان رساین منظور در دستارایه کنند اما هیچ فضای مناسبی برای 

پیشین  هایهایی از نسلی امکانات در اختیار نمایندهنبود چرا که همه

که رو بلهای واقعیِ شعرِ پیشقرار داشت، آن هم نه نماینده

یکِ خود های کالسخواستهگانی که میراثِ ادبیِ نیما را با دلنماینده

ت عرِ معاصر همان اسکردند راهِ اصلیِ شدرآمیخته بودند و گمان می

ین افرادی را شناسیِ چناند. در واقع شاعرانِ هفتاد زیباییکه آنان یافته

ر گذاران این جریانِ شعری بودند اگهفتاد که بنیان اصلی شعرِ شاعرانِ

ارایه  شانطبانخواستند شعرِ خود را در فضایی مناسب برای مخاچه می

ود چرا شان نبرسکنند اما هیچ فضای مناسبی برای این منظور در دست

، های پیشین قرار داشتهایی از نسلی امکانات در اختیار نمایندهکه همه

یراثِ گانی که مکه نمایندهرو بلهای واقعیِ شعرِ پیشآن هم نه نماینده

د درآمیخته بودند و گمان های کالسیکِ خوخواستهادبیِ نیما را با دل

 ...کردند راهِ اصلیِ شعرِ معاصر همان استمی
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ودند که زبانِ شناسیِ جدیدی بتافتند و به دنبالِ زبان و زیباییبرنمی

 شان باشد. ی زیستیحالِ دوره

ای نسلِ ههای پیشین از خواستهنسلاز دو حال خارج نبود: یا شاعرانِ 

باخبر بودند یا از آن اطالع نداشتند اما در مجموع وقتی که جدید 

دیگری که به آنان تأسی کنند راهِ دیدند این شاعران به جای آنمی

آن پذیرفتند و در انکارِ اند روشِ آنان را نمیدر پیش گرفته

 جدید هایی نیز به شاعرانِکوشیدند و حتا از سرِ ندانستن، تهمتمی

 شعرِ کردند وشعری آنان را الکن توصیف میانِ زدند مثلن زبمی

ه همیشه به یی کی کهنهدانستند و حتا از حربهآنان را فاقد اندیشه می

افراد شبیه به  ی اینگفتند: شعرِ همهگرفتند و میاند بهره میآن مسلح

دس تواند حهم است و اگر امضای زیرِ شعر را بردارید کسی نمی

سروده است! با این توضیحات آیا چه واکنشی بزند چه کسی آن را 

تظار های قبلی انکرد؟ شاعرانِ نسلباید از شاعرانِ هفتاد بروز می

داشتند شاعرانِ جدید نزدِ آنان شاگردی کنند در حالی که شاعرانِ 

ی خود کافی شناسیِ این شاعران را برای دورههفتاد زیبایی

ذیرند؟ آنان ن شاگردی را بپتوانستند ایگونه میدانستند پس چهنمی

ی اتصال دادند شاگرد غیرمستقیمِ نیما و شاعرانِ حلقهترجیح می

باشند نه شاگردِ کسانی که برداشتِ اشتباهی از میراثِ نیما را با 

اند و نوگرایی را به های کالسیکِ خود درهم آمیختهدریافت

های خصهشترین مجا بود که یکی از مهماند! و از همینتحریف برده

طقیِ های غیرمنهفتاد بروز کرد: مقاومت در برابرِ خواسته شاعرانِ

راه ان نیز همهای شدیدِ آنهای پیشین؛ که البته با واکنششاعرانِ نسل

 د! هایی که از آن گروه نخوردنکه شاعرانِ هفتاد چه سیلیبود چنان

رکت ش های پیش در این رفتارِ غیرمنطقیی شاعرانِ نسلالبته همه

و  تری داشتندشان که دیدِ وسیعکه بعضیکردند بلنمی

کردند. برای دیگری ارایه می هایتر بود واکنششان بیشهایتجربه

گرای تجربه مثال باید به محمد حقوقی اشاره کنیم که یکی از شاعرانِ

ضی های خود رای معاصر بود و تا پایانِ عمرش هرگز به یافتهدوره

از تجربه برنداشت و همین رویه از روحِ بزرگ او نشد و دست 

ی سخن باید یادی کنیم از حسن کرد. قبل از ادامهحکایت می

جلساتِ مهمی به نفعِ شعرِ هفتاد  4818صفدری که در سالِ 

ترین هدفِ او معرفیِ شعر جوانان یا همان اندازی کرد و بیشراه

احتی شاعرانِ هفتاد به رکرد که ی هفتاد بود. او تالش میشاعرانِ دهه

بتوانند شعرشان را در آن جلسه بخوانند و حتا امکانی فراهم کرده بود 

رانی کنند شناسیِ شعرشان سخنکه آن شاعران در خصوصِ زیبایی

ند و های قبلی این اقدام مفید را برنتافتهای نسلکه برخی از نماینده

 خود ن راهِچناهای شدیدی کردند البته حسن صفدری هماعتراض

را ادامه داد اما متأسفانه دولتِ این جلسات مستعجل بود و به دلیل نقلِ 

مکانِ حسن صفدری از آن خانه، جلساتِ یادشده تعطیل شدند. به 

 رانی کردهر حال در یکی از آن جلسات که محمد حقوقی سخن

 های پیش که در رد و انکارِبر خالف گروهی از شاعرانِ نسل

ی هفتاد سعی وافر داشتند، با جرأتِ تمام اعالم کرد که شاعرانِ دهه

اخیرن دو کتاب از ابوالفضل پاشا و علی عبدالرضایی خوانده است 

، اند. منظورِ حقوقی از این دو کتابکه کارهای جدیدی با زبان کرده

همه دیروز از ی شعر این دو شاعر بود: از آننخستین مجموعه

لی زنند از عهای آهنی در باران زنگ میابوالفضل پاشا و تنها آدم

 عبدالرضایی.

ارِ توانیم نام ببریم که از کغیر از حقوقی، از شاعرانِ دیگری هم می

 رو بودنِ آنان را درکخبر نبودند و حتا پیششاعران هفتاد بی

ه به دلیلِ عمقِ ک توانیم از رضا براهنی نام ببریمکردند. برای مثال میمی

 زد وکاریِ شاعرانِ هفتاد اطالع داشت اما دم نمیبینش، از ریزه

های دیگری در سر داشت. او سکوت کرده بود چرا که نقشه

ی ی خود را به عهده بگیرد و همهبریِ ادبیِ دورهخواست رهمی

گروهی  دیدشاعرانِ هفتاد را زیرگروهِ خود بنامد. آری براهنی که می

ی کم به فکر افتاد به جاکنند کماز شاعران کارهای جدیدی می

ها را برای مخاطبان توضیح بدهد های قبل، کارِ آنکه مثلِ دههآن

 چیز را به نفعِ خودش مصادرهبری را به عهده بگیرد و همهخودش ره

کارگاهِ  4814که از سالِ کند و اتفاقن چنین کاری هم کرد چنان
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ر با دیگ شعری به راه انداخت و سعی در مریدپروری کرد. از طرفِ

ان های جدیدِ شعریِ آنگیتأمل در کارِ شاعرانِ نوظهورِ هفتاد، ویژه

کم در شعرِ خود به کار برد تا خودش را مبدعِ را برداشت کرد و کم

جایی که براهنی در آن دوره نسبت به شاعرانِ این روش بنامد. از آن

تاب تر در نشریات و مراکزِ انتشارِ کجوانِ هفتاد نفوذی بس وسیع

ی کارهای خود و داشت زودتر از شاعرانِ هفتاد توانست در ارایه

د که از یک طرف به مرور شاگردانی گرتوضیحِ آن بکوشد چنان

آورد و از سوی دیگر شعرهای جدیدِ خود را در کتابی به نام خطاب 

یحِ این یی جامع در توضها منتشر کرد که این کتاب مؤخرهبه پروانه

نامی مگ یی که مراکزِ انتشارِ کتاب به دلیلِرهروش داشت. در دو

اشتند، های آنان ندکتاب شاعرانِ هفتاد رغبت چندانی برای انتشارِ

د! چیز را به نام خود مصادره کربراهنی از نفوذِ خویش بهره برد و همه

از  گاه یکیمتأسفانه از همین نقطه بود که نامِ براهنی در جای

م طور که پیش از این هتاد مشهور شد و همانگذارانِ شعرِ هفبنیان

ستند نه متکی ها هی ما متکی به شنیدهگفتیم بعضی از اعضای جامعه

در  شنوند. در نتیجه نام براهنیبه تأمل و تفکر در حرفی که می

از  گذارِ شعرِ هفتاد سینه به سینه نقل شد و حتا شماریگاهِ بنیانجای

های هنامبر بودند نامِ او را در پایانخجویان که از موضوع بیدانش

ی هفتاد در آن دوره شهرتِ خود ثبت کردند! اگر شاعرانِ دهه

نجام شود یا تر اشان سریعهایتری داشتند که انتشارِ کتاببیش

هایی شان در نشریات به چاپ برسد قدرِ مسلم چنین اتفاقمطالب

 نداشت. که وسعتِ آن، چنین حد و حدودیافتاد یا آننمی

ها از آلود بهره بردند. آنبراهنی هم از این آب گل از طرفی شاگردانِ

طرف بر سرِ خوانی نشستند که استادشان پهن کرده بود. یعنی یک

یشین در رد های پکه کسی از نسلآنحمایت استاد و بیآنان به دلیلِ 

توانستند شعر خود را ارایه کنند و حتا و انکارشان بکوشد می

گوی توانایی مثل براهنی داشتند که از شعرشان دفاع کند. پس خنس

اعرِ توانیم شاگردانِ براهنی را شما در ارزیابیِ شعرِ هفتاد هرگز نمی

اد، های شاعر هفتگیداد کنیم چرا که یکی از ویژههفتادی قلم

تیجه ی شعری و در نشناسیِ رایج در جامعهمقاومت در برابرِ زیبایی

دارانِ چنین روندی و حتا سیلی خوردن از رد و انکار طرف مواجهه با

کی یی اگر به مراحلِ فیزیدیگر چنین مواجههآنان بود. به عبارتِ 

ا آمیخت! و شاعرانِ هفتاد حتمن بانجامید با تأدیب نیز درهم میمی

ه شدند! در حالی کهای پیشین مواجه مینسل های شاعرانِتنبیه

بر خوانِ استاد نشسته بودند هرگز با چنین  شاگردانِ براهنی که

های پیشین مواجه نشدند و در امنِ هایی از سوی شاعران نسلواکنش

کنیم که شعرِ عیش به سر بردند، پس باز هم تأکید می

ند شناسیِ جدیدی را دنبال کقدر هم زیباییبراهنی هر چهشاگردانِ 

اگردان که این ش ی اصلی شعر هفتاد نیست چراباز هم جزء پیکره

یما شناسیِ رایج و منحرف از راهِ نهرگز مجبور نبودند علیهِ زیبایی

 گیرند.فرهنگی قرار ببشورند و در نتیجه مورد ضرب و شتمِ شبهِ 

ه ی هفتاد به میان آمد بد نیست بحاال که سخن از براهنی و مصادره

از  یی هفتاد هم اشاره کنیم: یکها در دههیکی دیگر از مصادره

شاعرانی که در این راه بسیار کوشید علی باباچاهی بود. او سعیِ وافری 

ی آوردهای هفتاد را به نام خود مصادره کند! و همهکرد که دست

ی او در نشریات و مراکزِ گردد به نفوذِ آن دورهها باز هم برمیاین

ا ارایه رانتشارِ کتاب. از یاد نبریم زمانی که شاعرانِ هفتاد شعرهای خود 

های قوی خود رمزورازِ کارِ آنان را کردند و براهنی هم با آنتنمی

کرد باباچاهی در خوابِ غفلت بود و شعرهایی آبستره رصد می

سرود که هیچ ربطی به روزگارِ زیستی او و دیگران نداشت و می

چاپ « نشان استهای دریا بیمنزل»چنین شعرهایی بعدها در کتابِ 

 شدند. 

ی ادبی هاترین نشریهاهی در آن دوره مسؤول شعرِ یکی از مهمباباچ

جایی که رمزورازِ شعرِ شاعرانِ هفتاد را متوجه به نام آدینه بود و از آن

کرد. برای القاعده شعرهای آن شاعران را چاپ نمیشد علینمی

رای تر باید اضافه کنیم: آدینه در آن دوره، چهار صفحه بتوضیحِ بیش

و باباچاهی این چهار صفحه را به زعمِ خود و بر اساسِ  شعر داشت

ی هفحبندی کرده بود: صاهمیت و تقدم و تأخرِ سنیِ شاعران تقسیم
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ی دوم: شاعرانِ شناخته کسوت/ صفحهاول: شاعرانِ مهم و پیش

ودند و ب ی سوم: شاعرانی که تا حدودی شناخته شدهشده/ صفحه

ای ی چهارم: شاعران نوآمده. جیکی دو کتاب نیز داشتند/ و صفحه

ن ی چهارم بود و معمولشاعرانِ هفتاد و سایرِ شاعرانِ جوان در صفحه

انِ تر این صفحه نیز به شعرهای خنثا یا شعرهایی غیر از شاعرسهمِ بیش

اصلیِ هفتاد اختصاص داشت چرا که باباچاهی متوجهِ رمزورازِ شعرِ 

های های شاعرانِ نسلمایندهمثل ن -هفتاد نبود و حتمن در دلِ خود 

م ها به فقرِ زبان و فقرِ اندیشه متهشعرِ هفتاد را در آن سال -پیش 

 کرد! می

که باباچاهی ناگهان ادامه داشت تا آن 4811این روند تا حدودِ سالِ 

« بودم دیر اما ناگهان بیدار شده»چیز شد و به تعبیر شاملو: متوجهِ همه

اصلیِ بعد از وقوف بر نکاتِ  4811الِ آری باباچاهی در حدودِ س

نشان های دریا بیمنزل»ی هفتاد، دست از سرودنِ شعرهای آبستره

های شاعرانِ هفتاد را تقلید کرد و البته نامِ برداشت و روش« است

واند بر آن گذاشت تا ردِ پاها را از بین ببرد و در نتیجه بت« پسانیمایی»

خود مصادره کند. او این شعرها را در  آوردهای هفتاد را به نامِدست

های به چاپ رساند و با شعر« امنمِ باراننم»در کتابی به نامِ  4811سالِ 

ه این خداحافظی کرد. البت« نشان استهای دریا بیمنزل»ی آبستره

به چاپ رسید و  4811و در سالِ « امنمِ باراننم»کتاب دیرتر از 

دیرتر از »حِ سالِ انتشارِ آن نوشت: های سال در توضیباباچاهی سال

 «. موعد

ین یی مستدل ارایه کرده باشیم دو شعرِ مختلف از اکه نتیجهبرای آن

وتاهی گونه در مدتِ کآوریم تا ببینیم باباچاهی چهدو کتاب را می

 آوردهای هفتاد شد:کاشفِ دست

 

 «ی محزونآن دو چهره»سطرهای آغازینِ شعری با نامِ 

 «نشان استهای دریا بیمنزل»کتابِ  به نقل از

 

 کاریآینهترنجِ تیره که تابید در اتاقِ 

 هاها و پیچکقناری از قفسِ پرده

 یی خیره ماندشدهگم به جفتِ

 

 

 پشتِ شیشه، نقش بر آب شدند و ماهیانِ

 ی بانو سپرده بودکه سر به شانه

 ی تصویرهای گربهکه چشم

 4ساند؟ترطوطیانِ پسِ آینه را می

 

شما این زبانِ فاخر یا شبهِ فاخر را در نظر بگیرید. باباچاهی در اوایلِ 

یری سرود اما بعدها با تأثیرپذی هفتاد با این ذهن و زبان، شعر میدهه

 از شاعرانِ هفتاد به این ذهن و زبان رسید:

 

 «تا نرسیدن»سطرهای آغازینِ شعری با نامِ 

 «امنمِ باراننم»به نقل از کتابِ 

 

 مقصدِ ما ولی نرسیدن بود

 ی اولگر چه از آخر/ به نقطه

 و به آغازِ گلی که هنوز

 اسمِ درستی نداشت

 گر چه از اول

 رنگی خوشبه انتهای هر چه نقطه

 2بوهر چه قرمزِ خوش

 

اجازه بدهید تأثیرپذیری باباچاهی را در همین چند سطر، برای مثال از 

 کنیم: بررسی« همه دیروزاز آن»کتابِ 

 نامِ شعر: تا نرسیدن

 اول: مقصدِ ما ولی نرسیدن بود و مصراعِ

  (41همه دیروز/ ص روم )از آنبه دنبالِ تو/ تا نیامدن/ می

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم یشماره
 

 

 مصراع سوم: و به آغازِ گلی که هنوز

 (42همه دیروز/ ص یی که هنوز )از آنبازگشاییِ سفره

 

چه  نگ/ هرری خوشمصاریعِ ششم و هفتم: به انتهای هر چه نقطه

 بوقرمزِ خوش

 (44همه دیروز/ ص نگفتن از تکثیرِ هر چه در آب )از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

یعنی باباچاهی در این چند سطر سه روشِ تصرف در زبان را از یکی 

 - 41، صص 8ی )شعر شماره« همه دیروزاز آن»از شعرهای کتابِ 

برای نمونه ط ها را فق( برداشت کرده، به کار بسته است! البته این44

ذکر کردیم وگرنه این کتابِ باباچاهی سرشار از تأثیرپذیریِ او از سه 

اول:  در بهترین انتظار، چ»ست: مهرداد فالح )از کتابِ شاعرِ هفتادی

«( 4812همه دیروز، چ اول: از آن»، ابوالفضل پاشا )از کتابِ «(4814

 ران زنگهای آهنی در باتنها آدم»و علی عبدالرضایی )از کتابِ 

اصلن نیازی به توضیح نیست که تاریخِ «(. 4818زنند، چ اول: می

ها گواه محکمی بر تقدمِ این شعرها بر شعرهای کتابِ چاپِ کتاب

است اما واحیرتا که خودِ باباچاهی در مأخذی « امباراننمِنم»

این را اثبات کند و شاعرانِ هفتادی و به ویژه این  خواهد خالفِمی

ی نقد بداند! او قبلن در حوزه« امباراننمِنم»ر را متأثر از کتابِ سه شاع

یم گرفت های منفرد نوشته بود که بعدها تصمو نظر کتابی به نامِ گزاره

جلدِ دوم آن را منتشر کند. جلد دومِ این کتاب به دلیلِ تفصیل در دو 

شد و منتشر  4837مجلد یا به تعبیر باباچاهی در دو کتاب و در سالِ 

از  که جلد دومِ کتابِ پیشین است صفحاتِ آنبرای تأکید بر این

هایی با ذکرِ مثال 4714تا  4711شد. باباچاهی در صفحاتِ آغاز  118

شان از هایقصد اثباتِ این را داشته است که این سه شاعر در کتاب

عر ااند. او با تیزهوشی، اغلب به آثارِ جدیدترِ این سه شاو تأثیر گرفته

از ابوالفضل « 4811های در راه، چ اول: راه»استناد کرده است: کتابِ 

از علی عبدالرضایی/ و « 4811پاریس در رنو، چ اول: »پاشا/ کتابِ 

و  4811ی کارنامه در سالِ شعرهای جدیدترِ مهرداد فالح در نشریه

رِ اها در ککه این شیوه. غافل از این4813ی آدینه در سالِ نیز در نشریه

دشان ی منطقیِ کارهای خواین سه شاعر، نه تأثیرپذیری از او که ادامه

ه شاعر های قبلیِ این ستر است! اما باباچاهی کتابهای پیشدر سال

بته ها یا آثارِ جدیدترشان را به رخ کشیده است! الرا پنهان کرده، کتاب

ه شاید کهمه دیروز هم استناد کرده ها به کتابِ از آندر بعضی مثال

 از گونه است که شاعرِ کتابِاش دررفته باشد! چرا که چهاز دست

تر از آن، از شعرهای و یا قبل 4812همه دیروز در شعرهای سالِ آن

 های بعدِ باباچاهی تأثیر گرفته است؟!سال

ی متکی به یی ما جامعهطور که قبلن هم گفتیم متأسفانه جامعههمان

هم بعضی از اعضای جامعه با شنیدنِ شنیدارهاست. در آن دوره 

که کاشفِ این رمزورازهاست، های باباچاهی مبنی بر اینحرف

ه نفوذِ گذارانِ هفتاد است! البتچنین برداشت کردند که او از بنیان

باباچاهی در نشریات و مراکزِ انتشارِ کتاب در آن دوره نیز مزید بر 

با تکیه به  اهنی توانستعلت بود. یعنی باباچاهی نیز دقیقن مثلِ بر

ه ویژه گذارانِ هفتاد معرفی کند، باش خود را یکی از بنیانتیزهوشی

که در آن دوره صاحبانِ صدا نیز اعتراضی نداشتند و شاعرانِ هفتاد آن

 رسید!شان به جایی نمینامی، صداینیز به دلیلِ گم

های مستدل این است که بر خالفِ ی این حرفی همهخالصه

گذارِ شعرِ های رایج، براهنی و باباچاهی نه تنها بنیانی از حرفبعض

و  که ربطی هم به آن ندارند. البته اگر مفهومِ رایجهفتاد نیستند بل

یم این دو شاعر در گویی هفتاد را در نظر بگیریم که باید بتقویمیِ دهه

گذارِ های رایج، براهنی و باباچاهی نه تنها بنیانبر خالفِ بعضی از حرف

و  که ربطی هم به آن ندارند. البته اگر مفهومِ رایجشعرِ هفتاد نیستند بل

ن دو شاعر در یم ایی هفتاد را در نظر بگیریم که باید بگویتقویمیِ دهه

به شمار  گذارِ شعرِ موسوم به هفتادی هفتاد بسیار فعال بودند اما بنیاندهه

آیند و این نوع شعر را همان شاعران جوانِ آن دوره بنیان گذاشتند نمی

 .و پیش بردند
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اد به شمار فتگذارِ شعرِ موسوم به هی هفتاد بسیار فعال بودند اما بنیاندهه

آیند و این نوع شعر را همان شاعران جوانِ آن دوره بنیان گذاشتند نمی

شود که حضور در جا آغاز میو پیش بردند. خلطِ مبحث از آن

ی هفتاد با نوعی شعر در آن دهه که به تسامح و به ارتجال شعرِ دهه

 اند.نشین شدههفتاد نام گرفت هم

 

 پنج

 

به  نامِ شاعرانِ جوانِ آن دوره را که شعرِ موسومتر گیریِ بهبرای نتیجه

دی، حافظ شهیکنیم: نازنین نظامهفتاد را بنیان گذاشتند مرور می

موسوی، آزیتا قهرمان، رضا چایچی، مهرداد فالح، بهزاد خواجات، 

پور خانی، ابوالفضل پاشا، علی عبدالرضایی، بهزاد زرینکوروش همه

وی ضی از این شاعران مثلِ حافظ موسو مهرنوش قربانعلی. البته بع

های شاعریِ خود را عوض کردند که این نکته به بعدها روش

د از دیگر او بعی آنان ارتباطی ندارد، به عبارتِ کردِ آن دورهعمل

ت شان رعایی هشتاد، دیگر معیارهای شعرِ هفتاد را در شعرهایدهه

، اما حضورش در نکرد و در عمل از گروهِ شاعرانِ هفتاد خارج شد

شعرِ هفتاد و در این بررسی، تا همان قسمت از مسیرِ مشخص، نباید از 

کنیم نظر دور بماند و ما به همین دلیل است که نامِ او را نیز لحاظ می

اما مثلِ شما عقیده داریم که چنین افرادی امروزه دیگر شاعرِ هفتادی 

د از رشمردیم بایی شاعرانی که بآیند. افزون بر همهبه شمار نمی

رِ ادبی وسوی انواعِ دیگشاعرانِ دیگری هم یاد کنیم که بعدها سمت

ر جلوه نمود تر از شعآنان بیش مثلِ پژوهش یا ادبیاتِ داستانی در کارِ

م. یا توانیم به شیوا ارسطویی و هیوا مسیح اشاره کنیکه برای مثال می

های ند یا شعرتری سرودشاعرانی هم بودند که بعدها شعرهای کم

، شهرام بداغیتری ارایه کردند که ضیاالدین خالقی، اعظم شاهکم

یم زاده و مرزاده، علی شهسواری، مهرداد آبرومندی، امید عظیمرفیع

قوسه از این شمارند. یا شاعرانی هم بودند که در حالتِ بالقوه به سر 

وبیش در مطبوعات و در بردند و اگر چه حضورشان کممی

ی دومِ هتر در نیمشد اما حضورِ بالفعلِ آنان را بیشحس می جلسات

وی، توانیم به گراناز موسی هفتاد شاهد بودیم که برای مثال میدهه

ی محمدحسین عابدی، آفاق شوهانی، یزدان سلحشور، افسانه

ه یاد صمد تیمورلو اشاره کنیم. اکنون کرضا بهنام و زندهنجومی، علی

دانیم در همین مجال به میان آمد الزم می از صمد تیمورلو سخن

یادی کنیم از انتشاراتِ آوای کالر که همیشه توجهِ خاصی به ادبیات 

که از پنج کتابِ شعرِ صمد تیمورلو، سه عنوان را داشته است، چنان

انتشاراتِ آوای کالر چاپ کرده است و این نکته جای قدردانی 

ی زیدهک اباذری نیز یادی کنیم که گیاد بابدارد. به عالوه باید از زنده

به « آیددر این کتاب یک نفر به دنیا می»شعرِ صمد تیمورلو با عنوانِ 

یاد یاد صمد تیمورلو، باید از زندههمتِ او منتشر شد. عالوه بر زنده

عر ها به شکلِ جدی شآرا نیز یادی کنیم که در آن سالابراهیم رزم

 بینید برای آن استاین مجموعه نمیسرود و اگر شعری از او در می

های رس نبودند، امیدواریم بتوانیم در چاپکه شعرهای او در دست

یاد ها زندهبعدی از شعرهای او نیز در این مجموعه بیاوریم. افزون بر این

تاد ی اولِ هفشایان حامدی هم بود که اگر چه چندین شعرِ او در نیمه

 4811چاپ شد اما متأسفانه در سالِ و در نشریاتِ مهمی مثلِ آدینه 

او را  کار نیزی فراموشکوچ کرد و ما را تنها گذاشت و این جامعه

« دری به دریغا»کم از یاد برد. البته یگانه کتابِ او با نامِ زیبا و پر معنای کم

زاده راهیِ بازار کتاب و به نوعی به همتِ محمد ولی 4837در سالِ 

م زاده هم قدردانی کنیخدماتِ فرهنگیِ ولی جا باید ازشد که همین

نگاه به یمو در نشرِ ن« راهِ ابریشم»های که این کتاب را در گروهِ کتاب

ترین جنبه از معرفیِ شایانِ حامدی در چاپ رساند. به هر حال مهم

 ی دومِ هفتاد شکل گرفت. البته شاعرانِ دیگری هم بودند که اگرنیمه

ستند و اگر چه از شاعرانِ جوان یا نسبتن جوانِ زیچه در آن سالیان می

هوای شعرِ وتر حالآن دوره بودند اما نگرشِ هفتادی نداشتند و بیش

اعرِ ها را شتوان آنکردند و در نتیجه نمیهای قبل را رعایت میدهه

دهی، جلیل هفتادی به شمار آورد، برای مثال ایرج ضیایی، فرامرز سه

بیز، شهرام آ رضا حسنیی عبداللهی، علیقیصری، سعید صدیق، عل
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ا علی رضا بابایی و بعدترهشیدایی، م. روانشید، سایر محمدی، علی

یحِ اند. برای توضی رضایی از این گروهقنبری، مریم هوله و بهاره

ی هفتاد ههها صراحتن با دتر باید بگویم که بعضی از این نامبیش

اعه و تقویتِ آن مخالفت دشمن بودند و تا سر حدِ امکان با اش

کردند که شهرام شیدایی از همین شمار است و کسانی که در آن می

اش انآورند که شیدایی و یارسالیان حضور داشتند حتمن به یاد می

ا ی هفتاد برپهای دههدر کرج ظاهرن جلساتی برای نقدِ کتاب

ها کردند ولی در عمل در تمسخر، نکوهش و سرکوبِ این شیوهمی

ی شریهی شعر در نتوانیم به جلساتِ خانهکوشیدند. به عالوه میمی

ادبیِ گردون به سردبیریِ عباس معروفی اشاره کنیم که این جلسات 

اش در به همت علی عبدالرضایی پا گرفتند اما بعدها شیدایی و یاران

این جلسات رخنه کردند و اداره کردنِ آن را به دست گرفتند و 

آن شدند! اما بر خالفِ این چند تن یا شاعرانی از این  موجبِ تعطیلیِ

ها دست، باز هم باید از شاعرانِ هفتاد به نیکی یاد کنیم که در آن سال

اسیِ شنشان زبان و زیباییهای مختلف و به حدِ وسعبه شکل

جدیدی را در شعر به کار گرفتند و این روند را هم به لحاظِ کیفی 

ی شعرشان در به لحاظِ کمّی )در ارایه شان( و هم)در شعرهای

ها( و هم به لحاظ اجرایی )در نگارشِ مقاله یا مطبوعات یا کتاب

 ند.کردنگاری و حضور در مباحثِ نظری( رعایت کارهای روزنامه

 طور که تأکید کردیم بهوجه مشترکِ شعرِ شاعران هفتاد همان

ن شاعران در د. ایشناسیِ جدیدی در شعر بوکارگیریِ زبان و زیبایی

آوردهای شاعرانِ پیش از خود احترام قائل عینِ حال که به دست

نتیجه  اندیشیدند. دربودند به نیازهای زمان و ابزارِ بیانیِ جدید هم می

شعری جدید را بنیان گذاشتند که به مرورِ زمان شعر هفتاد نامیده شد. 

ها را در نآ تمامیِ گانی که در کارِ این شاعران بودی همهاین خواسته

کرد و اشتراکِ مهمِ آنان همین گروهی به نام شاعرانِ هفتاد جمع می

شناسیِ جدید بود اما این حرف نباید به توجه به زبان و زیبایی

سازیِ این شاعران تعبیر شود. به عبارتِ دیگر قرار نبود این سانیک

گیرند ب شاعران شعرهای شبیه به هم بگویند تا در یک گروه جای

شد. پس اگر یی در کارِ آنان دیده میهای عمدهکه تفاوتبل

گونه این امکان وجود داشت که این شاعران در یک طور بود چهاین

ست که هاییترین سؤالگروه جای بگیرند؟ این سؤال یکی از مهم

توان در خصوصِ اشتراک یا افتراقِ این شاعران مطرح کرد. باید می

متفاوت  ی این شاعران درراکِ نظر و اشتراکِ شیوهبگوییم که اشت

رسید نه در ی ظهور میهای قبلی به منصهبودنِ آنان با نسل

ها؛ یعنی شاعرانِ هفتاد در سان سازیِ آنهای ظاهری و یکشباهت

شناسیِ این وجهه اشتراک داشتند که حاضر نبودند با زبان و زیبایی

دیگر  شناسیآن زیبایی پیش از خودشان شعر بگویند چرا که

گوی نیازهای زمان نبود. شاعرانِ هفتاد در عین حال که به این جواب

دادند در کارِ خویش نیز فردیت را از یاد وجهِ اشتراک اهمیت می

بردند و در نتیجه امکانِ این وجود نداشت که شعرهای آنان شبیه نمی

 به هم باشد.

گونه سؤالی ایجاد کند که چهشاید این نکته در ذهنِ بعضی از افراد 

ی هایتوان شماری از شاعران را در نظر آورد که در عینِ تفاوتمی

شعرِ  گیرند؟ در تاریخدیگر دارند در یک گروه جای میکه با یک

ن نخسیتن ای -تر آن یعنی از مشروطه به بعد در مفهوم وسیع -معاصر 

فرهنگی،  ه شرایطافتاد. معمولن هر گابار نبود که چنین اتفاقی می

زیستی، اجتماعی و اقتصادی به ناگهان تغییر کند چنین 

ی که در همان دورهناپذیر است، چنانکردهایی اجتنابروی

دیدند مشروطه نیز چنین اتفاقِ مهمی افتاد: شاعرانِ آن دوره که می

یست، گوی نیازهای زمان نی بازگشت، دیگر جوابابزارِ بیانیِ دوره

 های شعری زدند، اما برای این تحول جلساتی تشکیلدست به تحول

ند سان سازی برسوجو کنند و به یککارها را جستندادند تا راه

که هر یک به فراخورِ حال تغییرهایی در شعر ایجاد کرد: بل

عمادالدین نسیمی معروف به نسیم شمال و شمارِ دیگری از شاعران 

یی ند، عارفِ قزوینی و عدهزبانِ شعر را به زبانِ مردم نزدیک کرد

های موسیقایی جدیدی را به کار بردند، ایرج میرزا و دیگر ظرفیت

 الممتنع را ی گرایش به شعرِ سهلشاعرانی دیگر امکاناتی در حوزه

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم یشماره
 

 

در پیش گرفتند، شمس کسمایی و نوگرایان به مفاهیم و 

 پردازی مثلکردهای جدید توجه کردند، حتا شاعرانِ کهنروی

دتقی بهار نیز به ابزار و مصادیق جدیدِ زندگی توجه کردند و محم

دادهای جدید آن دوره جدا نماند. به عبارتِ شعرِ آنان نیز از روی

های بسیاری که در گیِ این شاعران در عین تفاوتدیگر همه

شد در گروهی به نامِ شاعرانِ مشروطه جای گرفتند. کارشان دیده می

بودند: عدم پذیرش زبان و آنان در یک هدف مشترک 

شناسیِ پیش از خود، چرا که آن ابزارِ بیانی دیگر به کارِ آن زیبایی

یی رهو البته در گست -یی دیگر آمد. این اتفاق به گونهدوره نمی

ی سی هم اتفاق افتاد. در آن دوره و بعد از در دهه -تر کوچک

، سی و اجتماعی، شاعران به دلیل وقایعِ سیا4882مرداد  23کودتای 

وبوی یأس و شکست را به دچارِ نومیدی شدند و شعرشان رنگ

خود گرفت و از قضا شبهِ جریانی موسوم به شعر شکست به وجود 

ن هایی در شعرشاآمد. آن شاعران برای رعایت کردنِ چنان ویژگی

که با یرند بلهایی برای شعرشان بگیی تشکیل ندادند تا تصمیمجلسه

ز وقایعِ سیاسی و اجتماعی دچار یأس شدند و به تأثیرپذیری ا

نین ی هفتاد نیز چشناسیِ جدیدی روی آوردند. شاعرانِ دههزیبایی

حالتی داشتند که با توجه به وقایعِ سیاسی و اجتماعی ایران و جهان و 

شناسیِ حتا وقایعِ اقتصادی و زیستی در آن دوره، زبان و زیبایی

 عری از نوعی دیگر سرودند.جدیدی را به کار گرفتند و ش

تاد توان چنین تصور کرد که شاعرانِ هفپس با این توضیحات نمی

که باید بدانیم در یک سطح باشند و شعرشان مشابهت داشته باشد. بل

های که شاعرانِ هفتاد از نظرِ گرایش به زبان، تصویر، فرم، آرایه

ز مرکز ز اها، گریشعری، امکانات جدید هنری، چند صدایی، تقابل

و یا رجعت به آن و... در یک سطح نبودند و در نتیجه شعرهای مشابه 

راز و ست که در کارِ آنان فکردند. پس کاملن طبیعیتولید نمی

ی شاعران از لحاظ قوتِ شعری در یک فرودی دیده شود و همه

ردیف نباشند. ما نیز در این مجال قصدِ ارزیابی و نقدِ شعرِ آنان را 

که قصدِ ما همانا توجه به اشتراکِ آنان در گرایش به زبان بلنداریم 

 هاست.شناسی جدید و نیز معرفیِ شعرِ آنو زیبایی

 

 شش

 

که مرزهای قبلن هم گفتیم که شعر هفتاد به تقویم وابسته نیست بل

گذاری شکند. در ضمن تأکید کردیم که نامتقویمی را درهم می

ع از سرِ شتاب و ارتجال بود و این نو -به شعرِ هفتاد  -این نوع شعر 

 توانست نامِ دیگری داشته باشد. حتا باید یادآوری کنیم کهشعر می

ی شصت آغاز شد. ی هفتاد و از اواخرِ دههاین نوع شعر قبل از دهه

توان مرزِ یاند که نمگونههای طبیعی به همیناز یاد نبریم که پدیده

خرداد،  84ظر گرفت. آیا هوا تا شان در نبندیمشخصی برای تقسیم

شود؟ قدرِ مسلم جواب باره گرم میست و از اولِ تیر یکبهاری

ها ی ما برای شمارش روزها و ماهست و هوا با مرزهای برساختهمنفی

ه به کشود تا آنکم گرم میکه از اواخرِ بهار کمکاری ندارد بل

های نور هم به طیف فصل تابستان برسد و گرما اوج بگیرد. مرزِ میانِ

ها مرزهای متمایزی وجود ندارد و سان است که مثلن بین آنهمین

 شود دری طیفِ بعدی میکم واردِ محدودهها کمهر یک از طیف

ها را با مرزهای مشخصی های نور، آنکه ما در ترسیمِ طیف حالی

 کنیم.متمایز می

ت آغاز شد ی شصدههپس باید تأکید کنیم که شعرِ هفتاد، از اواخرِ 

های آن ادامه ی هفتاد به اوج خود رسید. این وضع تا نیمهو در دهه

وارد مراحلِ جدید زیستی،  4811که ایران از سالِ داشت تا آن

ی فرهنگی و اجتماعی شد. آغازِ دورانِ موسوم به اصالحات از نیمه

ل قاب ی هفتاد نشان از رشد جامعه داشت و در این میان سهمِدومِ دهه

حاظ که مطبوعات از لتوجهی هم به مصادیق فرهنگی رسید، چنان

 فِی انتشار که صهای آمادهکمّی و کیفی رشد کردند، کتاب

ده بود های اطراف رسیها برای کسبِ مجوز، از بهارستان به خیابانآن

های شعر در یی مجوز گرفتند، کیفیتِ جلسهبا سرعتِ قابلِ مالحظه
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داد جدید و مهمِ فرهنگی ها رویرها باال رفت و دهی شهسطح همه

م. به فرهنگی را شاهد بودی که رشدِبه وقوع پیوست و خالصه این

های جدید رفتکه شاعرانِ نوآمده به پیشهمین دلیل فضا برای آن

از آن،  تر شد. یادمان باشد که قبلشعرِ هفتاد توجه کنند گسترده

از ن با تقلید از شاعرانِ پیشین آغشاشاعرانی که معمولن خالقیت

ی چهل توجه داشتند و از آن گروه از شود هنوز به شعرِ دههمی

اد ی هفتی دوم دههکردند در حالی که در نیمهشاعران تقلید می

ه چنین شاعرانی با تأسی به شاعران هفتاد شعر سرودند. البته شاعرانی ک

ت از شعر دارد بعدها دساساسِ کارشان به تقلید وابسته است احتمال 

ی دومِ هفتاد که در نیمهبکشند و به هنرهای دیگری توجه کنند چنان

کم به د اما کمسرودنشاعران بسیاری بودند که به شکلِ فعال شعر می

 هایی دستسراغ هنرهای دیگر رفتند و حتا از چنین گرایش

 کشیدند. 

رایش، انِ این گرفت. شاعرروندِ شعرِ هفتاد به همین منوال پیش می

چنان به راهِ خود ادامه دادند. البته طبیعی بود که ی هفتاد همبعد از دهه

ی راه در یک سطح نماندند. شماری از ی شاعران در ادامههمه

ذارِ هفتاد بودند گتوانیم سراغ بگیریم که از شاعرانِ بنیانشاعران را می

شان عریهای شالیتی هشتاد دست از شعر کشیدند و یا فعاما در دهه

 های دیگری روی آوردند. این فراز وکاهش پیدا کرد یا به گرایش

د ها کاملن رایج است. در این میان بایفرودها در جریانِ طبیعی پدیده

تر شنویسی اشاره کنیم که البته بیبه شبهِ جریانِ انحرافیِ ساده

از شاعران  ینویسی! این شبهِ جریان را برخانگاری بود تا سادهساده

ه گان کآمدهنهاد کردند و گروهی از نودارِ آن دوره پیشورسماسم

خبر بودند و یا امکان یا توانِ آن دادهای مهمِ شعریِ هفتاد بیاز روی

وجو کنند به دامِ دادها پرسرا نداشتند که در خصوصِ این روی

ِ دستی یا های دمنویسی افتادند و انشانویسیهمان ساده

که با های آبکی را شعر تصور کردند و حتا بدونِ آننویسیرهخاط

یی از همان شعرهای شاعرانِ پیش از خود مشورت کنند مجموعه

ی خود را گردآوردند و به دستِ چاپ سپردند. البته الزم است ساده

یی که در عینِ تواند با شعرِ سادهکس نمیکه باز هم تأکید کنیم: هیچ

لفت کند. مگر ابرشاعری مثلِ سعدی حال ممتنع است مخا

یِ سعدی های سرایشیابی به شیوهنویس نبود؟ قدرِ مسلم دستساده

در توانِ بسیاری از شاعران نیست. اما اغلبِ شاعرانِ موردِ اشاره در 

انگار بودند. اصلن جزء الینفکِ نویس که سادهی ما نه سادهدوره

اد ی هشتاست. آیا ما در دههمند همانا ممتنع بودن ی توانشعرِ ساده

ر سرودند!؟ اگالممتنع میهمه شاعر داشتیم که شعرهای سهلآن

ر ممتنع گرفتند؟ و اگشعرشان ممتنع نبود پس چرا وقتِ خود را می

ر حال شبهِ تجدیدِ نظر کنیم! به ه« ممتنع»ی بود که باید در معنای کلمه

رو یا شرِ راهِ شعرِ پیانگاری مانعِ بزرگی بر سجریانِ انحرافیِ ساده

ها شماری از شاعرانِ ی اینهمان شعرِ هفتاد به وجود آورد. با همه

ها و نیدهتر از آن بود که به ششان بسیار بیشآگاهی نوآمده که عمقِ

ن های هفتاد را در نظر گرفتند و به آروالِ رایج بسنده کنند، شیوه

 وز رسانی کردند.هنجار روی آوردند و حتا به مرور آن را به ر

گیریم. را در نظر ب« ی هفتاددر گستره»جاست که باید طرحِ از همین

تاد به انتها برسد و ی هفشعرِ هفتاد به تقویم وابسته نبود که با پایان دهه

زارِ که نیروی عظیمی بود که با وجود ابها محبوس شود بلدر تذکره

باز هم به  ر اختیار داشتانگاری دقدرتی که شبهِ جریانِ انحرافیِ ساده

گر شد و شاعرانِ بسیاری هم به آن توجه کردند و زیباییِ تمام جلوه

های بعد ادامه ها را نخوردند. این روند در سالانگاریفریبِ ساده

ی نود نیز پی گرفته شد و این موضوع هم که در دههداشت تا آن

ی ر دورهرو داصلن جای تعجب ندارد، چرا که شعرِ هفتاد شعرِ پیش

 ود.رو قابل تصور نخواهد برو بدونِ شعرِ پیشماست و جهانِ پیش

 

 هفت

 

اد را به ی هفتست که شعرِ گسترهاین مجموعه نخستین مأخذی

ند. البته کشناسی یا همان آنتولوژی معرفی میشکل یک هستی

ردازد؛ شعرِ هفتاد پنخستین مأخذی نیست که به معرفی شعرِ هفتاد می
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اراتِ مدیرِ انتش -نهاد مجید ضرغامی ین بار به همت و پیشنخست

و با داوری و گزینشِ ابوالفضل پاشا، رضا چایچی  -سرزمین اهورایی 

شناسی و بهزاد خواجات و در کتابی به نامِ هفتاد و به شکل یک هستی

. چاپِ این کتاب کاری به جا و اساسی 8یا همان آنتولوژی معرفی شد

بل از آن هیچ ناشری چنین خطری نکرده بود. چرا بود چرا که تا ق

که معمولن انجام دادن چنین کارهایی گوییم: خطر؟ برای آنمی

که تشویقِ کسانی را به دنبال داشته باشد که شعرشان بیش از آن

این حوزه  راه بیاورد که درمعرفی شده است یا تشویقِ کسانی را به هم

سانی را به ِ و سرکوبِ کوهشکنند معمولن بدگویی، نکتحقیق می

دنبال دارد که شعرشان در آن نیامده است! یعنی چنان کسانی فقط از 

ها در میان نیست! به هر حال مجید خورند که چرا نامی از آناین دل

ضرغامی این خطر را به جان خرید و دست به انتشارِ نخستین 

ای جشناسی یا همان آنتولوژیِ شعرِ هفتاد پرداخت که هستی

یی که شما در حالِ حاضر پیشِ رو دارید قدردانی دارد، اما مجموعه

« ی هفتادسترهگ»که بحث جدیدی را به نام تکرارِ آن کتاب نیست بل

 کند. معرفی می

 قبلن تأکید کردیم که شعرِ هفتاد به تقویم وابسته نیست و از روی

های ونهشتاب و از روی ارتجال چنین نامی را پذیرا شده است و نم

ی های بعدی وجود دارد. مجموعهشماری از این نوع شعر در دههبی

حاضر در واقع مصداقِ عینیِ همین نظریه است که شاعرانی را معرفی 

ه دنیا که یا هنوز بی هفتاد حضور نداشتند، چنانکند که در دههمی

عال شان به حدی نبود که شعر بگویند یا حضوری فنیامده بودند یا سن

 -انگاری که فریب شبهِ جریانِ سادهاشته باشند اما بعدها به جای آند

اد توجه را بخورند به معیارهای شعرِ هفت -نویسی و البته موسوم به ساده

کردند و در بازپروری و به روز رسانیِ آن کوشیدند و توجه داشته 

د أکیگوییم در تکرار یا تقلیدِ آن همت گماردند که تباشیم که ما نمی

کنیم در بازپروری و به روز رسانیِ آن کوشیدند یعنی قرار نیست می

که چنین ظرفیتی زبان و زیبایی شناسیِ شعرِ هفتاد از نو تکرار شود بل

  تواند ساکن بماند.رفت است و نمیذاتن رو به پیش

کاتِ گفتارِ آن که توضیح نی پیشِ روی شما به جز پیشمجموعه

ه پردازد و شامل سعران و شعرِ آنان میست، به معرفیِ شاضروری

 بخش است:

دای ی شصت و ابت. گروهِ نخست: شاملِ شاعرانی که از انتهای دهه4

ی آن جریانِ شعرِ هفتاد را بنیان گذاشتند و ی هفتاد تا نیمهدهه

شناسیِ آن را توضیح دادند و از آن دفاع کردند. طبقِ زیبایی

تیجه د، باباچاهی و براهنی و در نتوضیحاتی که پیش از این ارایه ش

 شاگردانِ براهنی در این شمار نیستند.

ا ی هفتاد تی دومِ دههست که در نیمه. گروه دوم: شاملِ شاعرانی2

ی هشتاد به گروهِ نخست پیوستند و در تقویت های آغازینِ دههسال

 و تداومِ این روندِ شعری کوشیدند. 

ی های آغازینِ دههکه از سال ست. گروهِ سوم: شاملِ شاعرانی8

ویسی به دو نهشتاد یعنی از زمانِ گسترشِ شبهِ جریانِ انحرافیِ ساده

گروهِ پیشین پیوستند، یعنی به جای اطاعتِ کورکورانه از آن شبهِ 

جریان، به معیارهای هفتاد توجه کردند و در بازپروری و به روز رسانیِ 

از شعرِ هفتاد  د است که گروهِ سومآن کوشیدند. البته باز هم قابلِ تأکی

شناسیِ آن در آوردهای زیباییکه با توجه به دستتقلید نکردند بل

 بازپروری و به روز رسانیِ آن اهتمام داشتند.

و  گیِ ما به روندِ کاربندی، توجهِ همهی مهم در این تقسیمنکته

یان گذاری در مکه قصدِ ارزشگسترشِ این نوع شعر است نه آن

باشد و بخواهیم گروهی را به گروهِ دیگری رجحان بدهیم. حتا توجه 

ه دهد که این روندِ شعری بها نیز نشان میبه کمّیت افراد در گروه

یی گسترش داشته است. از این گذشته از یاد پایه مرورِ زمان تا چه

ه بسا اگر رسد و چهای بعدی به تکامل مینبریم که هر اقدامی با گام

ارتِ دیگر شود، به عبهای قبلی نیز محو میای بعدی نباشد گامهگام

چنین باید بگوییم که اگر شاعرانِ گروه دوم و حتا شاعرانِ گروهِ سوم 

های شاعرانِ ماند تا نام یا شعر یا اقدامنبودند نام و نشانی از هفتاد باقی نمی

که قصد نیم کگروهِ اول موردِ دقت قرار بگیرد. پس باز هم تأکید می

 رِ زمانی و ی سیدهندهبندی نشانرجحان در میان نیست و این تقسیم
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شناسیِ های زبانی و زیباییرفتِ تدریجیِ این نوع شعر و حوزهپیش

 آن است. 

ک از های ظهور هر یبندی به سالی مهمِ بعدی در این تقسیمنکته

ین ظهور، ا ترین معیارها درگردد و صد البته یکی از مهمشاعران برمی

ی هم کتابِ تأثیرگذار و در خورِ توجه، نه کتابچاپِ کتاب است، آن

ند که ها. به عبارتِ دیگر شاعرانی بودزمینهاز سرِ شتاب و بدونِ پیش

ی هفتاد در نشریات و جلسات حضور داشتند ی نخستِ دههدر نیمه

یا  ی دومِ هفتاد چاپ شده استاما نخستین کتابِ شعرِ آنان در نیمه

مارِ اند اما آن کتاب در شی نخست چاپ کردهکه کتابی در نیمهآن

آید و حضور هفتادوارِ این شاعران در های هفتاد به شمار نمیکتاب

شود. برای مثال شاعرانی مثلِ یزدان ی دوم مربوط میعمل به نیمه

سلحشور، آفاق شوهانی، محمد آزرم، گراناز موسوی و 

ی اولِ هفتاد حضور داشتند اما در نیمه محمدحسین عابدی اگر چه

لبته در این گردد. ای دوم برمیحضورِ اصلی و تأثیرگذارشان به نیمه

قاعده استثناهایی هم داریم، برای مثال بهزاد خواجات و مهرنوش 

شان در اباند، نخستین کتقربانعلی که مشخصن از شاعران گروهِ اول

د که ت اما باز هم تأکید باید کری دومِ هفتاد به چاپ رسیده اسنیمه

اول به  یآیند و حضورشان در نیمهاین دو شاعر استثنا به شمار می

ی ی تاریخیِ هفتاد چنین حضورقدری واضح بوده است که حافظه

 برد و حضور آنان جای انکار ندارد.را از یاد نمی

را نیز ناگفته نگذاریم که حضورِ شاعران در هر یک از  یک نکته

شود و ای بسا شاعری به هر وسالِ آنان مربوط نمیها به سنوهگر

دلیلی دیرتر به چاپِ کتاب یا حضورِ جدی و مستمر روی آورده 

که نامِ او در گروه دوم بیاید او را در باشد و برای مثال به جای آن

ی شاعرانِ گروهِ سوم ببینیم. به هر حال ممکن است که استعدادِ زمره

که در موقعیتِ ها به شکلِ بالقوه باقی بمانَد تا آنن سالبعضی از شاعرا

بندی م که این طبقهکنیمقتضی به فعل دربیاید. البته باز هم تأکید می

  گی در کنارِهمه -ها گذاری را در پی ندارد و این گروهمفهومِ ارزش

 

ی کلیدیِ اند و جملهرفت و تداومِ هفتاد را رقم زدهپیش -دیگر یک

ودش نیست، ی خچیز نتیجها را هرگز از یاد  نبریم که گفت: هیچنیم

 ی خودش با دیگران است.نتیجه

ی دیگر که بسیار هم اهمیت دارد نام این گرایش است: اما یک نکته

ادی ی هفتاد. از یاد نبریم که پیش از این بعضی از دوستانِ هفتگستره

ی گستره»ام کرده بودند اما ن نهادنامِ پساهفتاد را برای بعد از هفتاد پیش

کرار نامِ تر و کارآمدتر است و تنسبت به آن نام، بسیار کامل« هفتاد

ه وقتی از کبرداری از آن نیست. اما چرا؟ برای آنپساهفتاد یا گرته

بریم معمولن ویراست یا ورژنِ جدیدی از بهره می« پسا»وندِ پیش

صطالح ایی یا همان به اکنیم مثلِ پسانوگریک پدیدار را مطرح می

سیار دارد. به های بمدرنیسم که با نوگرایی یا مدرنیسم تفاوتپست

در ذهنِ « ادپساهفت»عبارتِ دیگر مفهومی که در ابتدای امر از شنیدنِ 

یزی های هفتاد و چگیرد، چیزی به غیر از گرایششنونده جای می

گسترشِ  عنایبه م« ی هفتادگستره»متمایز از آن است؛ در حالی که 

در  ست که حتا گسترشاین گرایش در بیرون از مرزهای تقویمی

 تواند شامل شود. کرد و فنون شعری را نیز میعمل

 
 4811پاییز 
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 مرز، شاعرانِ مشترکشعرِ بی
 

 

 «ی هفتاددر گستره»نگاهی به کتابِ 

 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی
 

 

 

 یاریسامان بخت ●

 

 

 مقدمه

 

ع شعر شناسیِ این نوگانِ این مجموعه برای هستیتالشِ گردآورنده

 ست.عبارتِ دیگر همان آنتالوژیبه

ت که اس شود فارغ از اینذهن متبادر میچه از معنای آنتالوژی بهآن

ی شود یا حوزهروزه به علمِ کامپیوتر مربوط میکاربردِ آن ام

ه اهِ این کلمه به ارسطو نسبت داده شدگتری دارد. خاستگسترده

 loghy)هستی( و  ontoاست. در واقع از یک دو بخش شاملِ 

)مطالعه( تشکیل شده است که در حقیقت هدف از آن، کلمات و 

هاست. در واقع اگر در این مجال شعر را در نظر بگیریم ارتباطِ میان آن

هدف از کاربردِ  یی از شاعران را مدِ نظر قرار دهیم قطعنو مجموعه

آنتالوژی مرزهای مشترک و ارتباطِ معنادار میانِ شعرِ شاعران در یک 

 طیف یا گستره خواهد بود.

 کلمه گان به معنای واقعیِحال باید بررسی کرد که آیا گردآورنده

اطِ توان ارتباند؟ یا اساسن آیا میی آنتالوژی شدهمؤفق به ارائه

اش ف و گستره در بینِ شاعرانمعناداری میانِ کلماتِ این طی

 شناسایی کرد؟

 بکفالش
 

ست آفاق شوهانی و ابوالفضل پاشا زوجی که سالیانِ متمادی

شان شعر است و اند و در واقع شغلخودشان را وقفِ هنرشان کرده

تان کلمه و در یک کالم: ادبیات. یعنی اگر از ایشان بپرسید: شغل

که شاعریم. و این همان چیست؟ پاسخی قاطعانه خواهید شنید 

 که یک پزشک هرچنانست، همییگیِ حرفهشرطِ زندهپیش

روز به طبابت مشغول است ابوالفضل و آفاق نیز روزانه به واژه و کلمه 

 اند.مشغول

 

 داد تازهرخ
 

با تورقِ این کتاب و بررسیِ تطبیقیِ میانِ شعرهای موجود به جرأت 

در خصوصِ آنتالوژیِ شعرِ توان گفت ادعای زوج نویسنده می

قدر واقعی که قابلیتِ درکِ آن برای ست واقعی، آنهفتاد ادعایی

 خواننده به راحتی میسر است.

فن به یک دهه پذیر نبوده و صرکه شعرِ هفتاد تقویماصرارِ ایشان بر این

 ی خاص محدود شود و در حقیقت به یک دورهختم نمی
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چرا کتاب به روشنی قابل دیدن است. ی این شود، پس از مطالعهنمی

د شعر که نما -که از پسِ بیست و اندی سال از جریانِ شعرِ هفتاد 

این  -ام بدان اشاره کرده 4ییتر در مقالهمدرن ایران است و پیش

  های موجود در آن قابلیتِ بررسی دارند.جریان و اِلمان

ه ندارم چرا کگان کاری ی کتاب و اظهاراتِ گردآورندهبه مقدمه

 گان است و برای این حقمعتقدم مقدمه حقِ طبیعیِ پدیدآورنده

ام. اگر چه گاهی ممکن است اختالفِ نظری همیشه احترام قائل بوده

 شده حائزِ اهمیتآوریهم داشته باشم اما مقدمه، در این کتابِ جمع

 است.

 

 نخست

 

ه دسته از س ی شعرِ هفتاد شاملاند که گسترهگان مدعیپدیدآورنده

زبانی و  هایدلیلِ اشتراکات در حوزهشاعران است و این سه دسته به

ن اند در آثارِ خویش طیفِ مناسبی از ایکارکردهای مشابه توانسته

 ی شعر را عرضه کنند.نمونه

دارانِ جریانِ شعریِ هفتاد و در حقیقت پاشا که خود از سردم

ن آنتالوژی ی ایاست با ارائهی شعرِ حرکت در شعر گذارِ نظریهبنیان

تا حدِ بسیار قابلِ قبولی اثبات نموده که جریانِ شعریِ هفتاد، جریانی 

چون شاملو و فروغ و هم -جوان از پسِ شعرِ شاعرانِ پیش از خود 

شعرِ  روزهایعبارتی دیگر نسلِ جدیدِ آنبراهنی و... بوده است. به

 توانست با استفاده از - ی آنان بودکه پاشا نیز در زمره -ایران 

ردهای ویژه کردنِ کارکی شعرِ سپیدِ قبل از خود، با اضافهوانهپشت

موردِ  هایگیری از تکنیکو بهره -ی زبانی خصوصن در حوزه -

فونی در زدایی، دیالوگ و پلیهای زبانی، آشناییپسند از جمله بازی

رهایی دیگر ن از هنبردی بهینه از موسیقی و گاهی بهرهشعر و استفاده

ان های بسیاری را به شعرِ معاصرِ ایرچون نمایش و یا سینما، آپشنهم

 اد سرآغازِ توان پذیرفت که شعرِ موسوم به هفتطور که میبیفزایند؛ آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه در ک -گی در این نوع شعر شعرِ مدرنِ ایران است. کارکردِ روزمره

 شان در ی شاعران که نامانِ همهشده و در میآوریآنتالوژیِ جمع

است یا ی شعرهنخستین مرزِ مشترکِ همه -کتاب ذکر شده است 

های زبانی و ی این شاعران از تکنیکگیریِ همهعبارتِ دیگر بهرهبه

 نگری در متنِ شعریِ آنان شاهدی بر این مدعاست.چنین جزییهم

 

 پس از نخست

 

شده از ریآولین کتابِ جمعراستی توانسته است اواین مجموعه به

دیگر  بیانیراستا از یک جریانِ شعری باشد. بهسو وهمشعرهای هم

های مختلفی شاملِ شعرهای ها کتاباگر چه درتمامِ این سال

شده از شاعران تحتِ عنوان شعرِ معاصر گردآوری شده آوریجمع

کدام از آن در هیچ« یینگاهِ گستره»و « نگاهِ جریانی»گاه است اما هیچ

خورد. در حقیقت گاهی یک شاعر دست ها به چشم نمیمجموعه

یی از شعرِ شاعران زده است که آوریِ مجموعهبه جمع

که به نآعصرِ خود بوده است بیی شعرهای شاعرانِ همدربرگیرنده

رِ یی بوده است که شعاشتراکاتِ آنان دقت کند. مثلن مجموعه

 جا جمع کرده، از آن با همه را در یک ...باباچاهی  ،نادرپور، فروغ و

شده آوریراستی توانسته است اولین کتابِ جمعاین مجموعه به

انی  بییک جریانِ شعری باشد. به راستا ازسو وهماز شعرهای هم

های مختلفی شاملِ ها کتابدیگر اگر چه درتمامِ این سال

شده از شاعران تحتِ عنوان شعرِ معاصر آوریشعرهای جمع

نگاهِ »و « نگاهِ جریانی»گاه گردآوری شده است اما هیچ

 خورد.ها به چشم نمیکدام از آن مجموعهدر هیچ« ییگستره

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم یشماره
 

 

 

 

که شعرِ هر یک از عنوانِ شعرِ معاصر یاد کرده است.غافل از این

هایی دارد که اصلن قابلیتِ تجمیع در کنارِ دیگران را ایشان شاخصه

 ندارد.

بار دست به  اند برای نخستینپس از این منظر که پاشا و آفاق توانسته

زنند این مجموعه هم ارزشِ شنیدن دارد وهم چنین کارِ بزرگی ب

ارزشِ خواندن. می توان گفت برای نخستین بار شعرِ هفتادِ ایران در 

بودن را برای یک مجموعه گردِ هم آمده است و قابلیتِ مرجع

ته باشد. پس این کتاب توانسشاعران و محققان یا منتقدان را دارا می

ها و نامهکه لغتانچناست نقشِ یک منبع را بازی کند هم

ز اند، حال این مجموعه نیها به مددِ معنایابیِ کلمات آمدهنامهفرهنگ

 به مددِ رمزگشایی از شعرِ هفتادِ ایران آمده است.
 

 و اما سوم

 تالش برای شناساندنِ شاعرانِ جوان
 

 

د ست که به حدِ کافی شناخت از او وجود دارابوالفضل پاشا شاعری

ی زیبای ها خود را اثبات کند. اما نکتهت در این سالو او توانسته اس

 ست که برای شناساندنِ شعرِ شاعرانِگیِ هنری پاشا، تالشیزنده

نسلِ دهد. شاید از نظرِ بسیاری از شاعرانِ همجوان انجام داده و می

نزوای کنند تا خود را با لفظِ استاد و در اتر تالش میکه بیش -پاشا 

اشا این کارِ پاشا کارِ مناسبی نیست! چرا که پ -کنند یی حفظ مراوده

نام و شاعرانِ آوری کرده که نامِ شاعرانِ صاحبیی را جمعمجموعه

ه شعر اش بکه پاشا نگاهنام در کنارِ هم آمده است. اما غافل از اینگم

 اعران را از یی از شست. او در پیِ آن است تا طیفِ گستردهییحرفه

 

 

 

 

 

قاطِ ایران شناسایی کرده، شعرشان را در کنارِ شعرِ شاعرانِ ن اقصا

سبک قرار بدهد به همین منظور حتا به نام و صاحبصاحب

نیز سر  -ران با نامِ دهل -ترین شهرستان در استانِ کوچکِ ایالم جنوبی

رز است مزده، شاعرِ مدِ نظرِ خویش را یافته است. از منظرِ او شعر بی

 توانند با هم دیده شوند.در یک طیف می و شاعرانِ مشترک

پس تالشِ پاشا برای قرار دادن این ترکیب از شاعران در کنار هم 

بن ست. کاری که تقریکه ستودنیتنها در خورِ تحسین بلنه

 اند.روز انجام ندادهنسل پاشا تا به امیک از شاعرانِ همهیچ

ی شعری و بقهشده سن، جنسیت، سابرای پاشا در کتابِ گردآوری

یِ آن است که صرفن در پنشینی معنا ندارد بلمرکزنشینی و حاشیه

ق یی از شعرِ هفتاد را در یک کتاب به نمایش بگذارد و الحکه گستره

 که کاری دشوار اما زیبا را به انجام رسانده است.

 

 پایانِ کار

 

ان گمآوری این کتاب، نامِ آفاق شوهانی و ابوالفضل پاشا بیبا جمع

های شعرِ مدرن ایران ثبت و ضبط شد و شاید ییی حرفهدر زمره

 چراغی را که اینان برافروختند بعدها بتواند راه را از چاه بازنماید. 

 دست مریزاد به این زوج شاعر. 
 

 ۸۹تیر 

 

 
، 41-24، صص 11، تابستان و پاییز 2-8ی هفتاد، ش نامه. بختیاری، سامان، فصل4

 ایمنم بپذیرم که پیش از شعر هفتاد شاهد شعر مدرن بودهتوای نمیمقاله
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 ی هفتاددارتر از شعرِ دههمصادیقی دامنه

 

 «ی هفتاددر گستره»مروری در کتاب 
 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی

 

 

 
 عابدین پاپی ●

 

 

 

 

ه روند کیمُعَرَف ، مُعَرِف و تعریف از عمده پارامترهایی به شمار م

شناسانند. کار مُعَرَف معرفی مُعَرِف است یک مفهوم را به جامعه می

 -دادنِ تعریف است، مثلن وقتی رابرت فراست و کار مُعَرِف ارائه

ه یک دهد کشعر به ما این اجازه را می» گوید: می -شاعر آمریکایی 

ف در واقع مُعَرَ« ستچیزی را بگوییم اما منظور چیزهای دیگری

ن خواهد چنیباشد که میی شعر میشعر است و مُعَرِف، گوینده

عریفِ میالن توان به تتعریفی را از شعر ارائه نماید. از سویی دیگر می

ه نمود اشار -فکرِ کشور چک ی روشنشاعر و نویسنده -کوندرا 

بوده  آفرینند، از دیرباز در آن فراسوشعر را شاعران نمی» گوید: که می

درا کرد از کوناگر چه این روی« عر تنها کاشف آن است.است، شا

گی ست ولی در جوانبی هم اشاره به خودبودهکردِ نسبییک روی

ه کند که تا چه اندازه یک نشانگی در شعر را بازگو میو خودرویه

 4مندی خود را اقتباس کرده باشدتواند از این دو مؤلفه بهرهمی

ی خود را در هنگام است که به هنگامنابه ییبا این تفاسیر، شعر پدیده

 شد که اینکجامعه بر اساسِ دو پارامترِ زایش و سازش به تصویر می

نی های ذهنی و عیگیها و وابستهگیبستهزایش و سازش با هم

فی که ی تعاریکالفی عمیق خورده است. از طرفِ دیگر شعر با همه

تواند: این منظر می آمد از خود نشان داده است ازدر قالبی بس

ی مفعولِ این عنوانِ شناسهو شاعر به« ها باشدتعریفیتعریفی از بی»

رود که موضوع و هدفِ خود را در بطنِ جامعه و شمار میزایش به

د و تالش بر آن کنطبیعت ابتدا کشف و بعد شناسایی و پردازش می

مندی تدارد تا به هر طریقی که شده زیستنِ شعرِ خود را با زیس

 گونی همراه کند و تداوم بخشد.سازش

هرروی، اگر چه مهم است که چه کسی سنگِ بنای ساختمانِ به

ی زمانی و یک بازدهِ زبانی بنیان شعرِ یک جامعه را در یک برهه

مندیِ نهد اما مهم تر این است که این سنگِ بنا به چه اندازه زیستمی

یِ پذیرخته، قدرتِ تعمیمخود را در جامعه بسط داده، متداول سا

ی تاریخ به چه مقدار به اثبات رسانده است. بر همین خود را در ازمنه

آید مرتبط با شعرِ چه از این مفاهیمِ فرارو حاصل میپایه آن

امعه با شناسانه را در جکالسیک ایران نیست که تاریخی دیرینه
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تیق و ع که ارتباطیوار طی نموده است بلهایی منظوممندیبافت

 ست به نامِ شعرِ نو و نه شعرِ قدیم. عمیق با ژانری

کنم این قلم شعرِ نو را در جامعه یک واحدِ پدیدارشناسانه معرفی می

ی گی تشکیل شده است. پارهی مفهومیِ آن از دوپارهکه بدنه

های ایرانی و گویشِ طبریِ نیما یوشیج است که در نخست، گویش

 -بانیِ غرب های زی دیگر، گونهر افتاد و پارهپیدایشِ این پدیده مؤث

مکی که به تکنیکال بودن این ژانرِ شعری ک -ویژه زبانِ فرانسوی به

ی ه در جامعهگاگاه و پایبایسته کرد و شعرِ نو به دو دلیل دارای جای

عنوانِ که در جهاتی این ژانرِ شعری، خود را بهباشد: نخست اینما می

و  panelو که تابلالسیک نشان داد و دو دیگر اینتزِ شعرِ کآنتی

مفهومی دیگر را در جامعه متداول کرده، به نمایش گذاشت. اما 

گیِ آمدی که از اهمیتِ کارکردِ زبانی و سیرِ اندیشهترین بسمهم

ن حاصل آمده است ای -در طولِ تقریبن یک قرن  -شعرِ نیمایی 

بانی و چه از حیثِ کارکردِ ز - رساند که شعرِ نوفرآیندِ فکری را می

دچارِ صیرورت )شدن( گردیده است  -گی چه از لحاظِ سیرِ اندیشه

 به -توان شعر نو را یی که از این منظر در مجموع میگونهبه

 داریِ نیما یوشیج به دو شق تقسیم کرد: شقِ نخستِ شعرِ نو درسکان

  2«دنش»است و شقِ دومِ شعرِ نو در حالت « بودن»حالتِ 

توان در مقابلِ شعر نیمایی را می versionی و نسخه baseپایه 

تلقی کرد زیرا که نیما شعرِ کالسیک را دچار « شدن»کالسیک، 

رود که به شمار می« بودن»تغییر نمود اما در مقابلِ خودِ شعرِ نو نوعی 

گی ههای اندیشاین بودن، خود را در کارکردهای زبانی و کاربست

گی ابتدا به یی که این سیرِ اندیشهگونههم نشان داده است، بهمتفاوتی 

خودِ نیما و تا چند دهه با اشعارِ وی به زیستِ فکری ادامه داد اما در 

کردهایی های دیگری و با رویی سی ما شاهدِ بودندهه

تری از شعرِ نو مواجه هستیم و این فرآیندِ ادبی تا پیروزیِ متفاوت

ی ایران وارد سو جامعهبه این 11ت ولی از سالِ انقالب مشهود اس

تر هایی متفاوتساختارِ سیاسی و بافتارِ اجتماعیِ دیگری با کاربست

 ایی، ویژه شعرِ نیمشود و در این شرایط است که شعرِ ایران و بهمی

 

دهد و در چنین تری نشان میخود را در جامعه، در شمایلِ متفاوت

به تقابل و  گیبستهاز آن حالتِ تفاهم و همست که شعرِ نو شرایطی

ه گی و از آن حالتِ گرایش به هنجار و معنا باز آن تمرکز به پراکنده

شود و شاعرانی در این سوی انومی و گریز از معنا سوق داده می

د گرایانه دارنکردی جوانکنند که هم رویی زمانی ظهور میبرهه

رند و از گیمدرنیسم قرار میستکه تحتِ تأثیرِ جهانِ پو هم این

ارِ زبانی ساله  نیز در بافتار و ساختسویی دیگر انقالب و جنگِ هشت

گذارد و به جای تعادل و تعامل به سمت تقابل ها تأثیری ژرف میآن

از  آورند و طرحی دیگرگیریِ رادیکالیسمِ زبانی روی میو جهت

ه ارائه جینال در جامعشعرِ نو را در بافتار و ساختاری تیپیک و اور

داد توان شاعرانی در شعرِ نو قلمگونه شاعران را میدهند. لذا اینمی

تر در نظر را مبنی بر گذار به وضعیتی مطلوب« شدن»نمود که حالتِ 

تاد هم ی هفی شعرِ دههگرفتند و این روند باعث شد که گستره

سازهای ها و پسسازی هفتاد از پیشنمایان شود زیرا که شاعرانِ دهه

ام در طوری که هم یک گتری در شعرِ نو برخوردار شدند بهبایسته

ز هم این روپس داشتند و هم گامی در پیش و چنین شد که تا به ام

 دهد. جریانِ فکری به کارِ خود ادامه می

آورد ییِ خود را به دست مییک جریانِ ادبی زمانی موقعیتِ حرفه

به حیات خود ادامه دهد! من درزمان بودنِ « انبازمان اما بی زم:» که 

 کنم اما برای دیسکورسی به نامِ شعرهم تجویزشعر را اگر چه رد نمی

را  زمان بودنِ شعرشناسد و همکنم زیرا که خودِ شعر زمان نمینمی

گون پذیرا هستم اما نگاهی کلی به آن هم در زوایایی دموکراسی

مان یی از زو در هر برهه« هاستدِ لحظهفرزن:»ندارم زیرا که خودِ شعر 

زمان شود. بنابراین ، روی بازمان بودن اما بیاندازی میدچارِ پوست

رد، نوعی در کرو که این نوع رویبودنِ شعر، تأکیدِ بسیار دارم. از این

ها نگریستن است. افسارِ شعر در دست زمان خود زیستن و به جهان

زمانیِ خود، بر مرکبِ زمان به بینیست اما گاهی هم برای نیل 

 تازد! می
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شناسانه که از شعرِ نو ارائه شد به چینیِ مفهومبا این مقدمه

ین کتاب که ا« ی هفتاددر گستره»یابیم با نامِ گاهی دست میخاست

طِ ست که توسراه شده است کتابیبا زیرعنوانِ آنتولوژی هم

الِ و تدوین شده، در سابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی گردآوری 

توسطِ انتشاراتِ هشت به چاپ رسیده است. مشخصاتِ  4813

باشد و مشخصاتِ باطنی آن نیز صفحه می 312ظاهریِ کتاب شاملِ 

صفحه آمده است و فهرستِ  17ست که در گفتاریتنها پیش

شود و در ادامه، گفتار آغاز میمطالبِ کتاب با همین پیش

اند که هر شاعران را به سه گروه تقسیم کردهگانِ کتاب، گردآورنده

ی هفتاد ی شعرِ دههگرِ سیرِ زیستیِ خود در گسترهگروهی  بیان

شود چه به ذهن متبادر میگفتارِ کتاب آنهستند. در پیش

د ست با این مضمون که شعرِ هفتاد شعرِ تقویمی نیست و شایمبحثی

رای این ی هفتاد را برهکرد نامِ در گستگان با همین رویگردآورنده

 کتاب گزینش کرده باشند. 

ی هفتاد را دارتر از شعرِ دههتر و مصادیقی دامنهاین نام مفاهیمی وسیع

س و طوری که این نام گامی در پکشد، بهبرای جامعه به تصویر می

تِ زبانی و گیِ شعرِ هفتاد و تأثیرش در بافگامی در پیش را در بایسته

ی طور که همهسازد اما همانی شعرِ نو نمادین میگساختِ اندیشه

گذاریِ شعرِ نو با شعرِ نیمایی آغاز شد و بعد ژانرهای دانیم نامما می

مختلفی اعم از شعرِ موجِ نو، شعرِ حجم، شعرِ دیگر، شعرِ ناب )موجِ 

نشان دادند  هاییها و شاکلهناب(، شعرِ گفتار و... نیز خود را با شاخصه

یی هم که بتواند مانیفستِ علمی و پژوهشیِ تحقیقیِ فراروندهو البته 

های گذشته، حال در زمان -پذیریِ خود را در جامعه قدرتِ تعمیم

 شود.به تثبیت برساند به معنی واقعی احساس نمی -و آینده 

گرایی و هم بر« ی هفتاددر گستره»گفتارِ کتابِ هرروی پیشبه

 ا هم در عرِ نو اعتقاد دارد و تأثیر خودش رصداییِ پیشین و پسینِ شهم

 

 

 

کند و اگر چه موضوعاتی ی شعری بیان میی این گونهبدنه

 ند اما به کچندصدایی را در راستای شعرِ نو و شعرِ هفتاد بازگو می

گیِ همان موضوع توجه و تأکیدِ اهمیتِ یک موضوع و فرارونده

فتاد است. اغلب ی هی شعرِ دههخاصی دارد و آن هم گستره

اند آمده -گفتار کتاب در پیش -موضوعاتی که در هشت بند 

ر مندیِ آن دگیِ زیستگونهی هفتاد و چهمرتبط با شعرِ دهه

 ها وروز است که در دو قالبِ چه گفتنهای زمانی تا به امبرهه

تر به بیش ها مؤلفاناند. در چه گفتنها نگاشته شدهگونه گفتنچه

ها و ی هفتاد و التفات به دالتولد ، شروع و حیاتِ شعرِ دههبررسیِ 

طوری که فرازها و فرودها و موانع را بر اند بهها را مدِ نظر داشتهمدلول

ی یافت را می توان در زوایایاند که این نوع رهسرِ راه تشریح کرده

نامیدو در  semioticsشناسی شناسی و در ابعادی نشانهدیرینه

و البته  textualشناسی و متن textها نیز مبحث متن ه گفتنگونچه

ی شعری در این گونه linguisticsدر ابعادی دیگر هم زبانشناختی 

در « تادی هفدر گستره»مدِ نظر است. شاید بتوان گفت کتابِ 

 خواهد این فهم را به مخاطب منتقل کند که چهگفتارِ خود میپیش

ه ی هفتاد دانست و این مسائل را کشعر دههی مسائلی را باید درباره

رد. گونه و با چه زبانی باید عنوان کاند چهدر سیرِ زمان اتفاق افتاده

بنابراین دو موضوع حاصلِ این پژوهش و تدوین است: نخست 

شعری  یگذاریِ این نحلهی راه با نامی کار را برای ادامهکه پایهاین

 نویسی یک جریانِالحالحسبکه مشخص نموده است و دوم این

ات به ی تاریخِ ادبیست که بتواند قدم و قامت خود را در ازمنهادبی

 جامعه نشان دهد.
گی و تر ر. ک: پاپی، عابدین، بازنمایی از خودبودهمندان برای توضیحِ بیش. عالقه4

 4811گی در شعر، کانونِ فرهنگیِ چوک/ سالِ خودرویه

« شدن»و « بودن»ی شناسیِ واژهتر ر. ک: پاپی، عابدین، مفهومضیحِ بیشمندان برای تو. عالقه2

4811رو، سالِ و نقشِ این دو در جامعه و هنر، سایتِ ادبیِ پیاده
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وز تا همهمههمه دیاز آن وزی امر  ر
 

 «ی هفتاددر گستره»مروری بر کتابِ 
 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی

 

 
 لیا دیانوشای ●

 

 

 

 ورود

 

ست حاصلِ پژوهش و گردآوریِ کتابی« ی هفتاددر گستره»

ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی که چاپِ نخستِ آن در سالِ جاری 

توسطِ نشرِ هشت منتشر شده است. عنوانِ فرعیِ این کتاب، 

در این « روشعرِ پیش»ست و منظور از «روشناسیِ شعر پیشهستی»

ی انواعِ شعرِ معاصر است که وجهِ غالبِ آن در دههعنوان نوعی از 

 377 ی هفتاد نیز مشهور شد. حدودِهفتاد شکل گرفت و به شعرِ دهه

هایی از شعرِ شاعرانِ یی را نمونهصفحه 317صفحه از این کتابِ 

م ی یکی شصت و نیمهشاعرانِ اواخرِ دهه»هفتادی در سه بخشِ 

« ی هشتادی هفتاد و اوایل دههدوم دههی شاعرانِ نیمه»، «ی هفتاددهه

 یدهند که به گفتهتشکیل می« های بعدیشاعرانِ دهه»و 

گان و کنندهگان، تکمیلدهندهگانِ این کتاب تشکیلگردآوردنده

صفحه از کتاب را هم  17اند. حدودِ گانِ این شعر بودهبازپرورنده

ی لی دربارهمگفتاری در برگرفته است حاوی نکاتِ قابلِ تأپیش

 اختههای اصلی این جریان شنعنوانِ چهرهشعرِ هفتاد و شاعرانی که به

ت بر سکه نقدی -اند. پیش از ورود به بحثِ اصلیِ این مقال شده

 باید همتِ بلندِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی را در -ی کتاب مقدمه

ایم که تراهِ پژوهشِ کارشناسانه و گردآوریِ فراگیرِ این کتاب بس

 .راستی در سطحِ باالیی از دقت و جدیت انجام شده استبه

 

 اطناب و تطویلِ بحثِ تسمیه

 

گیِ گونهرامونِ چهبا بحثی پی« ی هفتاددر گستره»گفتارِ کتابِ پیش

شود. هدفِ غایی ها آغاز میها و پدیدهها، دریافتگذاریِ کنشنام

 برای« ی هفتادههشعرِ د»این بحث آن است تا بگوید؛ ارجاعِ 

دی ی شصتِ خورشیهای پایانیِ دههبازشناختِ جریانی که از سال

ی هشتاد اوج های آغازینِ دههی هفتاد تا سالآغاز شد و از دهه

گیر زده است که گرچه گویا و فراگرفت، ارجاعی ارتجالی و شتاب

خنِ خود گان در اثنای سشده است. گرچه نگارنده نبوده اما پذیرفته

نیست  گفتارشان ایناند که موضوعِ اصلیِ پیشمدام یادآوری کرده

 عه گذاری و تداومِ آن در جامی نامیی به شیوهو قصدشان فقط اشاره
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اما با اصرار و وسواس  -که به اجمال از آن خواهند گذشت  -است 

 .دانهفتم از حجمِ این مقدمه را به این بحث اختصاص دادهیک

 یی که مشتاق است واردِ بحثِ اصلیِ کتابخوانندهاین اطناب برای 

د که ممکن است با خود بیندیشآور است، تا جاییشود، قدری مالل

های تهگان برای یافجاست که گویندهکه تطویلِ این بحث از آن

تر از های گوناگونِ آن مجالی بهخود در مبحثِ تسمیه و ذکرِ مثال

ایی که هی نامگانِ کتاب دربارهاند. بحثِ گردآورندهاین نیافته

الح اصطستانی و بهگاهی و فرهنگنهادهای دانشحاصلِ پیش

ه های موسوم بگانِ پدیدهیی یا اجماع میان پدیدآورندهنامهبخش

 کرد سینکرونیکانجامد که رویجا میها نبوده است تا بدانآن

بدانند  البشناس بزرگ( را غشناس و نشانهزمانیِ( سوسور )زبان)هم

ت سگانیها پذیرشِ همهی این نامعاملِ ماندگاریِ همه»و بگویند: 

های زبان ناسازگار و با کارکرد آن پدیده در حتا اگر آن نام با ریشه

گر که از خیرِ ذکرِ چند مثالِ دیآناما همین بحث بی« تناقض باشد.

 .پذیردبگذرند، پایان نمی

 

 های مکنون شعر هفتادمشخصه

 

« ی هفتاددر گستره»ی کتابِ کی از انتظاراتِ احتمالیِ خوانندهی

یاتی از کم کلرغمِ ماهیتِ آنتولوژیستیِ آن، بازگوییِ دستِبه

های های شعرِ هفتاد است که این انتظار به مقاالت و مصاحبهگیویژه

منتشرشده در این خصوص حوالت داده شده و گرچه به نامِ 

اره اش -اند ها آمدهی از این مقاالت در آنکه برخ -هایی نیز کتاب

 کاششده که بسیار دقیق، مفید و موجب امتنان است، اما ای

بار به قولِ خود مبنی بر خودداری از بازگویی گان ایننگارنده

ی لهجای آن رساماندند و بهبند نمیهای این نوع شعر پایگیویژه

وطیقای شعرِ شناسی و بییاز عناصرِ زیبا« مشخص»تسمیه، مختصر اما 

  .گفتندهفتاد سخن می

 

گفتار با مروری بسیار کوتاه و پُرشتاب بر روندِ شعرِ نو در پیش

ی یابد که شتابِ آن با رسیدن به دهههای گوناگون ادامه میدهه

های تهبندیِ شاعرانِ پس از نیما به دسنشیند. تقسیمشصت فرومی

گرای نیما و نیمایی، پیروانِ سنتکالسیک، نوقدمایی، نوآوران غیرِ

روه، در ی هر گهای برجستهپیروانِ واقعی نیما و اشاره به اسامیِ چهره

ر با شعرِ نو تتر و دقیقمندان به آشناییِ بیشاین بخش برای عالقه

ی بندی در مقامِ حلقهگشا خواهد بود. گروهِ پنجمِ این تقسیمراه

صت ی شبعدی با شاعرانی در دهههای اتصالِ نیما به شاعرانِ نسل

زدند. در  ی هفتاد پیونداند که میراثِ نیما را به شاعرانِ دههمقایسه شده

 های شعر سه شاعر از شاعرانِگفتار، مشخصهاین قسمت از پیش

در نهایتِ ایجاز موردِ « ی شصتی اتصال در دههحلقه»موسوم به 

بِ رفت نصیمییی که انتظار اشاره قرار گرفته است، اشاره

کلی دیگر تر یا به شهای اصلیِ شعرِ هفتاد نیز بشود، اما کممشخصه

 .نصیب آن شده است

 

 یک اثرِ پژوهشیِ قابلِ استناد

 

الخطابِ آن ترین بخشِ این مقدمه یا حتا این کتاب که فصلاما مهم

قِ گی در این جریانِ شعری و مصادینیز هست، با اذعان به چنددسته

رِ عنوانِ یک اثشود. این بخش، اهمیتِ این کتاب را بهیآن آغاز م

تاب کند. بحثی که این بخش از کپژوهشیِ قابلِ استناد دوچندان می

بندیِ اندازند، از چند منظر قابلِ تأمل است. نخست؛ تقسیمدرمی

ی هفتاد است که با تعقیبِ زبان و بیان و دقیقی از شاعرانِ دهه

های بعدی انجام شده و حدود و ان در دههشناسیِ این شاعرزیبایی

، شاعرانِ بندیدهد. در این تقسیمثغورِ بسیار روشنی به دست می

اشتباه با  داده و شاعرانی که بهازشعرکشیده، شاعرانِ تغییرِ روشدست

ی این اند. در ادامهها بُر خورده بودند، از نظر دور نماندههفتادی

 امعه و وهوای جگفتار(، حالاین پیش بندی )و نیز در اواخرِتقسیم
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یم شده خوبی ترسی هفتاد بهفضای مطبوعات و محافلِ ادبی در دهه

شاعرانِ هفتاد  ها بری برخی انحصارطلبیواسطهو مصائبی نیز که به

دیِ اخیر در بناند. البته تکرارِ تقسیمشد، روایت شدهروا داشته می

ت پای جامعیشود مانعیتِ آن هممیی متنِ این مقدمه که باعث ادامه

صویری کاهد و تگیِ آن میآن نباشد، قدری نیز از احساسِ پیوسته

که  -دهد. گویی که مقاالتی را المقدماتی از آن به دست میجامع

گفتار جا اما پیشجورچین کرده باشند. در این-اند شده مجزا نوشته

مند را از قهی عالقدر خواندنی شده است که خوانندهآن

 ی آن بازدارد. ی مطالعهانداختن در ادامهوقفه

شود، شد و میبحث با ذکرِ تندترین انتقاداتی که به شاعرانِ هفتاد می

 تفصیلی به این گوییِگان نیز درصددِ پاسخیابد و البته نگارندهادامه می

 گذارِگذرند. در عوض حقآیند و فاتحانه از آن میانتقادات برنمی

صدا تنها با این انتقادات همهای پیش هستند که نهشاعرانی از نسل

ی زبان را موردِ که تجاربِ شاعرانِ هفتاد در حوزهشدند، بلنمی

 .دادندتوجه قرار می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر از همیشهچالشی

 

 جایاش تا بدینهای مهمی که ممکن است غیبتیکی از نام

ا گان ایجادِ پرسش کند، رضخوانندهگفتار در ذهنِ برخی پیش

گان براهنی را یکی از ست. گرچه بسیاری از پژوهندهبراهنی

ن دانند و مدعای صحتِ ایی هفتاد میتأثیرگذارترین شاعرانِ دهه

و انتشارِ کتابِ  4814گزاره را برپاییِ کارگاهِ شعرِ براهنی از سالِ 

ز او در سالِ ا« یی نیستم؟ها و چرا من دیگر شاعر نیماخطاب به پروانه»

کنند که با گفتار او را متهم میگانِ این پیشدانند، نگارندهمی 4811

یدِ های جدگیی ویژهبریِ ادبیِ این دوره در پیِ مصادرهسودای راه

هِ اندازیِ کارگااش از راهشعریِ شاعرانِ نوظهور هفتاد افتاد و هدف

 ش تا خودش را مبدعِ این رو شعر نیز مریدپروری در همین راستا بود

 

سیعِ خود در گیری از نفوذِ وگان معتقدند براهنی با بهرهبنامد. نگارنده

ن ی کارهای خود و توضیحِ آمیانِ نشریات و ناشرانِ کتاب، در ارائه

از شاعرانِ هفتاد پیشی گرفته است و شاگردانِ او نیز در کنفِ دفاعِ 

د. بدین اند شعرِ خود را ارائه کنننستهتر از شاعرانِ هفتاد توااستاد به

اهنی در ی اصلیِ شعرِ هفتاد برای شاگردانِ برترتیب جایی در پیکره

 .نظر گرفته نشده است

ی ترهدر گس»گفتارِ کتابِ چه را که در پیشتوان آنگرچه می

به براهنی نسبت داده شده است تا حدودی بر کارِ او مترتب « هفتاد

انِ نماید؛ نخست: از میند نکته نیز ضروری میدانست، اما ذکرِ چ

ر تگفتار، کمهای موردِ اشاره در این پیشمقاالت و مصاحبه

نوشته  «چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟»ست که به قوتِ ییمقاله

راه با شاعرانِ هفتاد و اعالمِ آغازِ شده باشد. دوم: حرکتِ براهنی هم

ی او، تا حدودی یادآور )و نه مشابهِ( از سو« شعرِ پست مدرنِ ایران»

رِ شع»راه با شاعرانِ موجِ نو و برآوردنِ حرکتِ یداهلل رویایی هم

 گی نبود و وارهاست؛ شعرهای شاعران هفتاد عاری از خام« حجم

ست شعرِ پ»راه با شاعرانِ هفتاد و اعالمِ آغازِ هم حرکتِ براهنی

از سوی او، تا حدودی یادآور )و نه مشابهِ( « مدرنِ ایران

راه با شاعرانِ موجِ نو و برآوردنِ حرکتِ یداهلل رویایی هم

است؛ شعرهای شاعران هفتاد عاری از « شعرِ حجم»

 بندیِگی نبود و براهنی کوشید تا با کالسهوارهخام

های تازه، این کاستی را جبران ها و انضمامِ تکنیککارییزهر

کند تا پاسخِ منتقدانی را داده باشد که در آن روزها مدعی 

ضورِ از قضا ح«. نویسنداین شعرها را از روی دست هم می»بودند 

ه ی این جریان فقط بیی از شاعرانِ نسلِ پیش در میانهچهره

د تمام نشد. این حضور باعث ش سودِ شاگردانِ کارگاهِ براهنی

د را جدی ی هفتاتا برخی دیگر از شاعرانِ نسلِ پیش شعرِ دهه

 ی آن بپردازند.بگیرند و به بحث درباره
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های کنیکها و انضمامِ تکاریبندیِ ریزهبراهنی کوشید تا با کالسه

د که در آن ا پاسخِ منتقدانی را داده باشتازه، این کاستی را جبران کند ت

از «. نویسنداین شعرها را از روی دست هم می»روزها مدعی بودند 

فقط  ی این جریانیی از شاعرانِ نسلِ پیش در میانهقضا حضورِ چهره

به سودِ شاگردانِ کارگاهِ براهنی تمام نشد. این حضور باعث شد تا 

یرند ی هفتاد را جدی بگرِ دههبرخی دیگر از شاعرانِ نسلِ پیش شع

ت است، جا نیز که در حافظه ثبی آن بپردازند. تا آنو به بحث درباره

طور نبوده که هیچ ناله و نفرینی از منتقدان پشتِ سرِ براهنی و این

توان به قیدِ هرگز گفت براهنی و اش نباشد و نمیشاگردان

ی شعری هایج در جامعشناسیِ راش مقاومتی در برابرِ زیباییشاگردان

 .خوردندنداشتند و دشنام نمی

اچاهی ی علی بابگفتار دربارهگانِ پیشچه نگارندهاما در موردِ آن

تری ر بیشتوان اتفاقِ نظشده میاند، با توجه به مستنداتِ ارائهگفته

های اشعارِ داشت. چراکه مستدل به تاریخ و توالیِ انتشارِ نخستین نمونه

چون مهرداد فالح، ابوالفضل پاشا و علی اعرانی همهفتادیِ ش

( و تقدمِ این شعرها بر شعرهای کتابِ 4818تا  4814عبدالرضایی )

توان برخالفِ ادعای این شاعر باباچاهی، نمی« امِنم باراننم»

و  ی شاعری را باور داشتتأثیرپذیریِ این سه شاعر از او در شیوه

های ه از این سه شاعر در سالهای منتشرشدروشن است که کتاب

ی داریِ آنان در شیوهگرِ تداومِ سررشتهنیز نشان 4813تا  4811

گانِ این توانم با نگارندهرغمِ این تفاصیل اما نمیخویش است. به

اباچاهی حتا براهنی و ب»صدا شوم که بگویم: جا همگفتار تا آنپیش

 «.ربطی هم به شعرِ هفتاد ندارند

 

 

 !شودب گم نمیشعرِ خو

 

ت که گرچه سهایی از شاعرانیتاریخِ شعر پارسی پر از شعرها یا بیت

شعرها و های شعرِ پارسی نیستند، اما تکی غولدر زمره

راه یافته  ی بهترین اشعار پارسیهایی از ایشان به گنجینهبیتتک

اناییِ ماست. اما در این میان نباید از نقشِ مهمِ ضبط و نشرِ این اشعار در 

ال در که غربآن»ها غافل شد. گرچه به قولِ مکررِ نیمای بزرگ؛ آن

، اما باید از کاروان چیزی بر «آیددست دارد، از عقبِ کاروان می

 بختانهگری بیاید. خوشکارِ غربالجای مانده باشد تا به

فتاد را بسیار ی هگستره« ی هفتاددر گستره»گانِ کتابِ گردآورنده

ند اما در که اکنون در میان ما نیست -اند و دوستانی را نیز یدهگسترده د

 از قلم -اند ی عظیم دستی داشتهبه حرکت آوردن این ارابه

اند. در این گستره حتا از ناشرانی که حامیِ این حرکت نینداخته

 .اند یاد شده استبوده

ترین گفتار کوشش شده تا به یکی از معروفی این پیشدر ادامه

خ داده ی هفتاد گفته شده است پاسعباراتی که در انتقاد از شعرِ دهه

دیگر و دشواریِ شود و آن شباهتِ شعرِ شاعران این دهه به یک

دیگر است و برای توضیحِ ها از یکتشخیصِ زبانِ شعری آن

 تر، از شاعران دورانِ مشروطه به بعد مثال آورده شده است. بیش

ی یش از ذکرِ نکاتِ فنیِ مربوط به نحوهبخشِ این مقدمه پپایان

نویسی ست به شبهِ جریانِ سادهییپژوهش و گردآوریِ اشعار، اشاره

انگاری تعبیر شده تر به سادهبیش« سهلِ ممتنع»که با تفکیک از شعرِ 

بخشِ این سخن نیز تکرارِ جاست. پایانو تعبیری به

همه ه آنهانی کست برای ابوالفضل پاشا و آفاق شومریزادیدست

 روز پیوستند.ی امروز را به همهمهدی
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 خبری بیتوضیحاتِ واضحات برای جامعه

 
 «ی هفتاددر گستره»نقدی بر کتابِ کتابِ 

 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی

 
 

 رضا رعیتعلی ●

 

 

 

 

 

 

 ابتدای سخن

 

وضیحاتِ ی کتاب چیزی معادلِ تهای علمیِ مقدمهبحث

ب که متنی را به این صفت بخوانیم نه خوواضحات است. البته این

است و نه بد. توضیحِ واضحات در یک شرایطِ تاریخی و اجتماعی 

اشد و در جا بو در یک فضای گفتمانی ممکن است بسیار نابه

گذاریم به موقع. این را میجا و بهیی دیگر با شرایطی متفاوت بهدوره

اند این گانِ متن که صالح دیدهشناسیِ نویسندهحسابِ مخاطب

 های فراوان توضیح دهند. مطالب را با مثال

توان از منظرهای گوناگون نگریست و اما این مقدمه را می

. از منظر سبک 2. از منظر زبانشناسی 4اش را به نقد نشست: هایگزاره

 شناسی

 

 . از منظر زبانشناسی1

 

ر های زبانی دگان از شیوهب، نویسندهی کتادر ابتدای مقدمه

نِ زبان ی مردم و کاربراها گفته، از قبولِ عامهگذاریِ اشیا و پدیدهنام

اند. این موضوع یکی از در رواجِ یک نام و اصطالح و... یاد کرده

ورِ کند که همانا دستشناسی را حمایت میهای رایج در زباندیدگاه

توان توصیف که زبان را تنها میبل زبان جای تجویز و توصیه نیست

ند توانند کاربران را مجبور کنکرد. نهادهای فرهنگی هم هرگز نمی

بخشی ند با آگاهیتوانکه چیزی را در زبان به کار ببرند یا نبرند. تنها می

و دیگر تمهیدات، رفتار گروهی و فردیِ کاربرانِ زبان را هدایت 

ی شعرِ دهه» گذاریِگانِ کتاب، نامهکنند. لذا اگر بنابرادعای نویسند

ه در جا کطورِ ارتجالی هم باشد، از آنهیچ منطقی و بهبی« هفتاد

عرِ مانِ ششناسیِ معاصر موردِ قبول واقع شده، در گفتاصطالح

گذاری را توان با طیبِ خاطر این ناممعاصر نیز شناخته شده است، می

د متضمنِ ادامه و توانمی« هفتادی شعرِ گستره»پذیرفت. برگزیدنِ نامِ 
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به  های پیشین را همگیزمان ویژهپویاییِ این جریان باشد که هم

 ست.جاییراه دارد که اتفاقِ نیک و بههم

یی دیگر در این مقدمه و در ابتدای متن آورده شده است که اما نکته

توضیحی الزم دارد. در این مقدمه به درستی اشاره شده است که 

، ی هفتادهای فرهنگیِ جامعه در هنگامِ بروز و ظهورِ شعرِ دههنهاد

گذاریِ این جریانِ شعری هیچ نظری نداشته، ساکت ی نامدرباره

ری گعنوانِ پژوهشبودند. این حرف بسیار درست است و من به

ریانِ دهم نه نسبت به این جگاهی در شعرِ معاصر به شما قول میدانش

ای فرهنگی نسبت به هر جریانِ شعریِ مدرن که این نهادهشعری بل

رین نهادهایی تنظر بوده، هستند و خواهند بود. اصلیو نو ساکت و بی

گاه و نهادهای نظر باشد، دانشکه باید در این زمینه صاحب

توان گفت که در همین زمانِ ست اما با اطمینان میگاهیدانش

ند. در معاصر عقب هست های ما پنجاه سال از ادبیاتِگاهکنونی دانش

گاه توان انتظار داشت که نهادهایی چون دانشیی نمیچنین جامعه

گذاریِ نظر باشند و بتوانند نامهای شعری صاحبی جریانو... درباره

 هایی داشته باشند. درستی در زمانِ بروزِ چنین جریان

ی در پژوههای آیندهتوان به این مسأله رسید که بحثتنها زمانی می

ند که ها باشگاهکشور جدی باشد. به این معنا که گروهی در دانش

های ادبی را تا زمانِ کنونی مطالعه کرده، شناخته باشند و اولن جریان

ای شعری هی جریانهای علمی آیندهثانین بتوانند بر اساسِ شاخص

نفر در این ی پنجاه و شصت حتا یکبینی کنند. اگر در دههرا پیش

گی زدهدانست، با توجه به شعارپژوهیِ ادبی میبود که آینده کشور

های محوریِ افراطیِ آن دوران و با دقت در جریانو ایدئولوژی

توانست حدس بزند که جریانی شعری در شعریِ آن دو دهه می

گی ها و مختصاتِ برخی های بعد رخ خواهد داد که ویژهدهه

مختصات به مقابله  های شعری را تقویت و با برخیجریان

 هایی اندیشیده، به محضِگاه برای آن جریان نامبرخواهدخاست؛ آن

ی ربارهچه دکردند، چنانی ادبی پیشنهاد میوقوع، آن نام را به جامعه

گان و اصطالحاتِ زبانی نیز چنین است. اکنون مؤسسات و واژه

ی، با اسشنگزینی و اصطالحسازی و واژهالمللیِ واژهنهادهای بین

پژوهیِ زبانی، اصطالحاتِ جدید را برای مفاهیم استفاده از علمِ آینده

اند و این یکی از آماده کرده -پیش از ساختِ آن مفاهیم  -جدید 

اش ییسستانی که رهای اساسی دیگران با ماست. از فرهنگتفاوت

ی و شناسبه فکر همه چیز هست اال حفظِ زبان، سوادش در زبان

اش به گان و اطفال است، شهرتیزی در حد نوباوهادبیات چ

وچند نفر شغل و مسؤولیت دارد،  ی سیسیاست است و به اندازه

ناسیِ شتوان چنین انتظارهایی داشت. اما اگر به نهادهای زباننمی

وندها را دقت کنیم این ر -چون اینفوترم و ترم نت و...  -المللی بین

جا ری بیرسیم که ذاتِ چنین انتظانتیجه میبینیم و به این ها میدر آن

 نیست.

 

 . از منظر سبک شناسی2

 

أکید کرده اش تهایها و مصاحبهتر بارها در متنابوالفضل پاشا پیش

ی ی هفتاد لزومن شعری نیست که از آغازِ دههاست که شعرِ دهه

و ها نی این متهفتاد آغاز و در انتهای آن پایان گرفته باشد. در همه

اشاره  ی شصتهای انتهاییِ دههطورِ مفصل به سالتوضیحات به

کرده، نامِ تنی چند از شاعرانِ آن دهه را آورده که در شکل دادن و 

ی هفتاد نقشی اساسی داشتند. در این زیرسازیِ جریانِ شعرِ دهه

صورت اند و بهگان این موضوع را توضیح دادهمقدمه نیز نویسنده

ناسی امری شاند. این موضوع در سبکرا بیان کردهدقیق مصادیق آن 

ن مقدمه  را گانِ ایشناسی نظرِ نویسندهروشن است و مطالعاتِ سبک

 کند. تأیید می

یست که گونه نافتد و اینهیچ جریان یا سبکی در خأل اتفاق نمی

ی لههای بینابینِ ادبی در فاصجریانی ناگهان ظهور کرده باشد. دوره

واره باید مطمحِ نظر باشند. ان و سبکِ ادبی همبین دو جری

رح و شان، در حال شهایگان در واقع در این بخش از گفتهنویسنده

نجاه و ی پهای شعریِ دههیی هستند که بینِ جریانتفسیرِ دوره
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یی که هم ی هفتاد است؛ دورهشصت و جریانِ شعرِ دهه

ای هشود و هم نشانهیی در شعرِ معاصر دیده میهای تازهگیویژه

ی هفتاد های شعرِ دهههای پیشین. یعنی زمانی که اولین نشانهجریان

صی سبکی ها به شاخکه این نشانهدر شعرِ معاصر اتفاق افتاد تا زمانی

ی گانِ مقدمهتبدیل شد و سبکِ گروهی از شاعران شد. باید نویسنده

ه، کردگاهیان را راحت کتاب را تحسین کرد که کارِ دانش

اند. سبکی و بینابینِ معاصر ارائه دادههای میاناطالعاتِ دقیقی از دوره

ر شده در دیگشک این اطالعات در کنار دیگر اطالعاتِ ارائهبی

سیِ معاصر شناگرانِ سبکگان و تحلیلکتب، به کارِ نویسنده

 خواهد آمد و رفرنس و مأخذی خواهد شد برای آنان.

ی ی براهنی و باباچاهی و ارائهوهانی دربارههای پاشا و شاستدالل

 ی هفتاد وی شعرهای شاعرانِ دههتاریخِ سرایش شعرها و مجموعه

و  شناسی و تاریخِ ادبیاتِ معاصر شنیدنیاین دو نیز از منظرِ سبک

یار شناسی بسست. این اطالعات برای مطالعاتِ سبکخواندنی

ها اریخشعرِ معاصر به این ت مند است. تاریخِ ادبیاتِقیمت و ارزشذی

 ها بسیار نیاز دارد.و به این نام

ای گانِ مقدمه این نکته را یادآوری کرد که رفتارهاما باید به نویسنده

د و ی هفتاد و باباچاهی برای تقلیهای دههبریِ جریانبراهنی برای ره

مان و برداری از این جریان و دیگران نیز در تحلیلِ گفتبهره

لِ شده و قابهای مرتبط با آن کاملن طبیعی و شناختهبحث

ی تحلیلِ ی شما نیز در حوزهکه متن و مقدمهست. کما اینبینیپیش

ن یی که شما از آست. در دورههای شعری قابل بررسیمانگفت

و چه  اید، چه بخواهیدسخن گفته، حقایقی را از آن دوره برمال کرده

ی رهاند.  در هر دوِ ادبی بودهدو نهادِ قدرت نخواهید براهنی و باباچاهی

در  مان،اند که در ساختِ گفتتاریخی این  نهادهای قدرت بوده

ه میدانِ مانی بواسازی و دیکانستراکشن، در راندنِ عناصرِ گفت

اند. گفتمانی و تغییرِ معنای اصطالحات و... بیش از همه نقش داشته

ابلِ نه در قامتِ یک نهادِ قدرتِ ادبی قی آدیرفتارِ باباچاهی در نشریه

ر و های شعاندازی کالستحلیل است و نیز رفتارِ براهنی در راه

ها جای اعتراض و گله ندارد. تنها باید رفتارها را شاگردپروری. این

ا نیز کسانی که شمگان سپرد. اینتحلیل کرد و قضاوت را به خواننده

و  ی هفتاد تالشهای شعرِ دههگیبارنشستنِ ویژهرا که در راهِ به

اد ی هفتی شاعرانِ دههاند از دایرهکوشش نکرده، سیلی نخورده

مِ مانی به اسرانید یک امرِ بدیهی در تحلیِل گفتبیرون می

ه از یک شدست که با تقلیلِ معنای ارادهسازیبندی و گروهگروه

ک مفهوم ی هایی تأکید دارید که کسانی را زیرِگیمفهوم، بر ویژه

کند و البته ما حق داریم که این تعریف را نپذیریم و شعرِ جمع می

. ی هفتاد بررسی کنیمی هفتاد را در مفهومی جدا از شاعرانِ دههدهه

 -های درونی و بیرونی شعر دهه هفتاد را گیهر شعری که ویژه

هایی که خودِ پاشا بارها و از جمله در کتابِ حرکت و شعر به همان

ی عرِ دههمانِ شداشته باشد، در گفت -ها پرداخته است توضیحِ آن

 ست.هفتاد قابل بررسی

 

 سخنِ آخر

 

قدر در پیِ توضیح باشند. دهم که اینبه پاشا و شوهانی حق می

 تواند برداشتِ درستی از مفاهیمِمطالعه نمیی الکتابِ بیجامعه

، ه خوانداریست و نیی که شنیداریجدید داشته باشد. جامعه

چندم است  های درجهشان به دهانِ دیگران و گفتهگانی که نگاهنخبه

د. واره نیاز به توضیح دارنهای درجه یک، همها و پژوهشنه به یافته

ی مینهگاهی در زهای دانشنامهام که بسیاری از پایانبا این دو مؤافق

سروته. ت بیسمدرن ترهاتیی هفتاد و شعرِ مدرن و پستشعرِ دهه

گرچه چاپِ این کتاب با این توضیحات بسیار مؤثر است اما از آن 

اتِ جویانِ زبان و ادبیگاهیان و دانشمؤثرتر ایجادِ پیوند با دانش

ی هفتاد به آن که هنوز شاعرانِ دههست، یعنی جاییفارسی

 چه درکه این اتفاق نیفتد، آندهم تا زمانیاند. به شما قول مینرسیده

 ذهن دارید رخ نخواهد داد. 
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 شناسیشناسی تا هستاناز هستی
 

 «ی هفتاددر گستره»نگاهی به کتاب 
 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی

 
 

 
 

 

 ثریا کهریزی ●
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 -ها در گذشته -به فلسفه  (ontology) ی آنتولوژیریشه

در فلسفه و  یگر منابع اولین بارگردد. به گزارشِ ویکی پدیا و دبازمی

که به عنوانِ  -« پارمیندس»توسط فیلسوفان یونانیِ قبل از سقراط مانند 

این کیفیت  -ی مبتنی بر منطق معروف بود نوآفریدِ علمِ مابعدالطبیعه

 .)آنتولوژی( مطرح شد

شناسیِ موضوعات در خودِ ی هستیها دایرهطیِ ادوار و برهه

اقی نماند و با ب -اش ی فلسفی و متافیزیکیودهدر محد -آنتولوژی 

لسفه به ها، آنتولوژی نیز از فگسترش و امتزاجِ علوم و فنون و دیدگاه

های علومِ کاربردی، مهندسی، اقتصاد، بسیاری از حوزه

 داری، کسب وکارها، هنرهای تجسمی و شناسی، کتابجامعه

 

 

وم و فنون بن به تمامِ علمعماری، سینما، ادبیات، هوشِ مصنوعی و تقری

 .و انسان و طبیعت تسری یافت

ها بسته به انواعِ آن، از جمله روزه آنتولوژی در بسیاری از حوزهام

آنتولوژیِ فرآیندها، روابط، دامنه و آنتولوژی متا، بارز، شناور و در 

 .حال گسترش است

 

2 
 

توان یدر راستای موضوعِ آنتولوژیِ شعر در ایران، با قدری تأمل م

 ادبی،  یی رفتاریِ پسانوین در حوزهگفت که فراخور تجربه
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عیارهای مطابق با م« ی هفتاددر گستره»آنتگراسیون آنتولوژیِ 

ی هفتاد، یک گام به ی شعر دههنهاد دهندهروست و پیشپیش

های سو با رفتار و تفکرِ شعرِ امروز، آنتولوژیجلوست و هم

ده، متفاوت و ها و نیازهای پیچیگاهر خاستمبتنی ب -تر نیز تخصصی

های صرفن ی متداولِ خود، یعنی شناختاز محدوده -رو پیش

نا بر اکنون در ایران، بفلسفی و معین )سنتی( خارج شده است و هم

ضل چون ابوالفمایه همهای گرانهای برخی از آنتولوژیستتالش

روز یی در شعرِ امهای باالشناسیپاشا و آفاق شوهانی با هستان

ناسی( شتوان اذعان کرد که متاآنتولوژی )فراهستیایم. میمواجه

گران را با تواند مخاطبان و پژوهشی شعر میروزه در حوزهام

های سنتی ها و پژوهشتر از کاوشمراتب پویاتر و وسیعسطحی به

خصوص اتفاقاتِ پر اهمیت و متعددی چون رو کند. بهروبه

که در شعرِ  -گانی های شالودهزبانی، روانی و عرصههای عرصه

هایی را از آنتولوژی طلب فراشناخت -ی هفتاد رخ نمود دهه

 .کنندمی

تاد ی هفخودیِ خود وجودِ کیفیاتِ عدیده در شعرِ دههدر ضمن به

توان و قابلیتِ پرورشِ آنتولوژیست را نیز در یدِ خود دارد و هر ناظری 

تر، از هطورِ برجسته را رصد نماید که از نیما و بهتواند این قضیمی

های شناسیی هستانآوری به ارائهطرف، رویی هفتاد به ایندهه

طورِ ر و بهی شعگانِ فکر در عرصهباالیی موردِ توجهِ تولیدکننده

ی راه با ارائهعالوه همبه .ی اخیر بوده استکلی ادبیاتِ چند دهه

ست و شعری در شعرِ آوانگارد، آنتولوژی تفکریِ-کیفیاتِ تئوری

 .روز استنیز موهبتی برای ادبیاتِ ام« فراگردآورنده»

های اخیر از سوی ی ادبی در سالجامعه کهی کالم اینخالصه

  های سنتی دستی آنتولوژیبرخی آگاهان و متفکران از ارائه

 

 

 

 

، به نیازِ باند و بدین ترتیروی آورده« متاآنتولوژی»برداشته، به 

 های باالیی پاسخ داده شده است و گران به دادهمخاطبان و تحلیل

یی سرشار از بانکِ متای شناخت به حاضران و مخزن و ذخیره

 شود. گان منتقل میآینده

 -گان برای آینده -ی هفتاد یکی از اهدافِ متاآنتولوژیِ شعرِ دهه

روز و شمارشِ نبضِ روِ امی شعرِ پیشحاضر ساختنِ روحِ زمانه

ی هفتاد در آینده است که در این راه کمکی بسیار مهم شعرِ دهه

تر های بیشهها و سنجخصوص بنا بر نیاز به تحلیلآید. بهشمار میبه

شناسی یی را از معرفتدر این برهه، متاآنتولوژی سطوحِ گسترده

انی های زبی راه و روشهای تخصصی و نیز عرضهگرفته تا تحلیل

گران به مخاطبان و پژوهش -ی مذکور خاصه شعرِ دهه -و تکنیکیِ 

 .دهدانتقال می

عنوان به« ی هفتاددر گستره»این نکته پوشیده نیست که متاآنتولوژیِ 

مندی از این روزِ ایران، منبع ارزشیک بانکِ فراداده از شعرِ ام

ن حوزه گانِ ایهندهگران، مخاطبان و پژوها را در اختیارِ تحلیلفراداده

شناسی ، شناسی، روانهای دیگری چون جامعه)ادبیات( و حوزه

 های متنوع و مختلفِهای فرهنگی و علوم و دیدگاهمتولیان حوزه

 .دیگری قرار دهد
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ی انتقادی این نکته را نیز بیان کنم که ممکن است با طرحِ از زاویه

اساسن  رح باشد که آیاهایی ازسوی منتقدان، این نگرانی مطسؤال

ه آیا کآورد؟ و یا اینی تحقیق خلل وارد میآنتولوژی به پروسه

 ند؟ در کآماده میهایی را از پیش برای ذهنِ مخاطبان آنتولوژی لقمه
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 توان گفت که چنینگونه سؤاالتِ احتمالی میپاسخ به این

اه نگ خصوص دربه -روزی های زنده و امهایی در پژوهشنگرانی

مورد است چرا که در عصرِ ارتباطات، خودِ بی -به متاآنتولوژی 

ی تحقیق( تر به این موضوع )حذفِ پروسهاینترنت در سطحی وسیع

م چه دنبالِ مقصر باشیگان ورود کرده است و چنانتر از همهپیش

نت وجوی اینترقبل از هر کسی فضای مجازی و موتورهای جست

 طه مقصر خواهند بود!مانند گوگل دراین راب

ته وبویی از واقعیت داشهایی اگر هم رنگگونه نگرانیباری این

ی دیتا ست که در سطحِ جهانی در حوزههرجهت اتفاقیباشند، به

ی حذفِ عصرِ اطالعات رخ داده است و جلوگیری از آن به منزله

ین آید و البته چنحساب میروزی بهگی امو فضای مجازی از زنده

روز! حتا گی در دنیای امفاقی نه ممکن است ونه سازگار با زندهات

ا وجوی گوگل روجوگری مانند جستتوانم موتورهای جستمی

ترین آنتولوژیست و عاملِ اصلیِ این نقد نام ببرم. عنوانِ بزرگبه

اتفاقن برخی منتقدانِ جهانی بر این باورند که موتورهای 

تحقیق را از بین برده،  یوجوی فضای مجازی، پروسهجست

ر و تاند! البته اگر در سطحی وسیعپژوهش را مخدوش ساخته

ن وجوی ایکردِ جستروزی، عملگیِ اممتناسب با فضای زنده

ا که به نظرِ بازد چرموتورها را نگاه کنیم، این انتقاد به نحوی رنگ می

وجوی داده در فضای مجازی، نه شخصیِ من موتورهای جست

ی تحقیق و اصلیِ تحقیق که صرفن قسمتِ باربریِ پروسه فرآیندِ

 اند. پژوهش را حذف کرده
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د یعنی رساتالفِ وقتِ کاربران به حدِاقل می« متا»های در آنتولوژی

اند درست همانندِ کاری که آفاق شوهانی و ابوالفضل پاشا انجام داده

اند که هسزا کردههایی بچه در این آنتولوژی این دو شاعر تالشچنان

های های بنیادین و مادر را از جزء و کالنِ فرادادهمنبع و مخزنی از داده

طورِ مثال دیگر نیازی به به .خوان قرار دهندشعری در معرضِ فراداده

های معمولِ پیشین برای گردآوریِ منابعِ اتالفِ زمان و هزینه

و « واملع»، «علل»شماری برای تشخیص و استخراجِ بر فرض بی

گرِ ی هفتاد نیست و منتقد، محقق و پژوهششعرِ دهه« زبانیتِ»

ها و خارج از اتالف -ها گونه تالشلطفِ ایننگر بهفراداده

های موردِ نظرِ خود در این شناختیبه فراهستی -هدردادهای متعدد 

 یابند.آنتولوژی دست می

 گردشِ فیدِهای می یکی از جنبهبندی بگویم که ریشهدر جمع

روز در همین های بهی مفیدتر از تکنولوژیسریعِ اطالعات و استفاده

چنین وجوگر و همهاست و وجودِ موتورهای جستآنتولوژی

روزی با وجود فراگستری و تولید گی امها در زندهآنتولوژی

 .میلیاردها داده در کسری از ثانیه امری غیرِقابلِ انکار است

را  آوری نیاز به آنتولوژیهای علم و فناز شرکت روزه حتا برخیام

ترِ خدمات، کسب وکارها و اند و برای فروشِ بهتشخیص داده

ترِ مخاطبان، به طراحیِ کاالهای خود و نیز برای جذبِ بیش

ردیِ های اجتماعی و فهایی در فضاهای مجازی و شبکهاپلیکیشن

برای مثال  .انداقدام کرده «دامنه»و آنتولوژی « ربط»مرتبط با آنتولوژی 

ی های جهانیِ دیگر دامنهو خیلی از شرکت« اپل»شرکت 

ها و شناسی کرده، درخواستوجوی کاربرانِ خود را هستیجست

قرار  های هستان در اختیارِ کاربراننیازهای کاربران را در قالبِ پکیج

  .دهندمی
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 مان دهان داشته باشیمهایی چشمبه اندازه
 «ی هفتاددر گستره»وری در کتاب مر

 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی
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هنرِ ملیِ ما ایرانیان شعر است. مردم در کوچه و بازار به زبانِ شعر سخن 

گردها برای فروشِ اجناس خود از شعر مدد گویند دورهمی

ها وردِ زبانِ مردمِ بیتها و شاهها و کنایهالمثلجویند، ضربمی

، رسم ها با ادبیات شکل گرفتهسرزمینِ ماست، مردمی که تاریخِ آن

های شاعران ساخته شده، ها با بیتخشتِ جانِ آنشده و خشت

فهمند، شاعرِ ملی دارند، شاعرِ مردمی دارند، مردمی که شعر را می

نند خواشان شعر میهایخوانند، برای رزمشان شعر میبرای دردهای

خوانند. پس سخت است شاعرِ این مردم کسی شعر میو گاهِ بی

 شدن. باید به معنای واقعی کلمه شاعر باشی تا تو را دریابند. به تعبیرِ

حافظ: صد نکته غیرِ حسن بباید که تا کسی/ مقبولِ طبعِ مردمِ 

 نظر شود.صاحب

ه بزنیم، پس باید بخواهیم برای این مردم از شعر حرف حاال ما می

 ی هزار سال تاریخِ شعرِ این مملکت جدی باشیم. اندازه

دانید یکی از اگر مخاطبِ جدیِ شعرِ معاصر باشید قطعن می

، ی هفتاد استهای صد سالِ اخیرِ شعرِ فارسی دههترین دههجدی

یی پر از ترجمه و شعر و کتاب، پر از بحث و نقد و پر از اتفاق، دهه

را باید در اتفاقاتِ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... در همان اش چرایی

های قبل از آن جست، تأثیرِ جنگ و انقالب بود؟ دهه و دهه

دانم. یا اصلن وقتِ آن رسیده بود که شعرِ فارسی تکانی به نمی

های پیش کاری اش در دهههایخودش بدهد؟ شعری که قله

بود و خلقِ جهانِ  اندازیکرده بودند کارستان و وقتِ پوست

تر؟ اما چیزی که واضح و مبرهن است این است که یی تازهشاعرانه

یی که هست؛ دههای شعرِ فارسیی هفتاد از تأثیرگذارترین دههدهه

هایی که در آن ی بعد از خود را تحتِ تأثیر قرار داد، سالدو دهه

 بِشد، تا حدودی تهای شعرِ مدرن برگزار میترین کارگاهجدی

های شعرِ آونگارد در ها خوابیده بود و شاخصهها و جریانموج

های بعد هر که سال -تکِ سطرهای جوانانِ آن روزها تک

ار نبضِ پیدا شد. انگ -شان نامی برای خود در شعر فارسی شدند کدام

زد، از جنوب و شمال و شرق و غرب تر میها تندشعر در آن سال

های موضوعی، انبوهی وارهنوز جشنکرد،هشاعرِ جدی ظهور می

بریده نکرده بود، نسلی که از انقالب و از شاعران را درگیر و نفس

کسی هم  ترکردند. شاید کمجنگ گذشته بودند و مشقِ شعر می
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ها. کارگاه شوند نه آنکرد که دیگر نه آن شاعران تکرار میفکر نمی

گاه انیم به شاعرانِ آن دوره نتوتر میتر و راحتها ما بهحاال بعد از سال

کنیم، شوری که دیگر تکرار نشد و شاید هم تکرار نخواهد شد. 

ان در ششوری که به شعور رسید، شاعرانی که این روزها هر کدام

ها ،نقدها ها پای حرفشود سالگی هستند و میی پنجاه سالهآستانه

 شان نشست.و شعرهای
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داشتِ یک دهه از شعرِ فارسی ا پاساما هدف از نوشتنِ این سطره

؛ کتابی «ی هفتادرهدر گست»ست به نامِ که پرداختن به کتابینیست بل

ی که سعی کرده است به شعرهای شاعرانی بپردازد که یا شاعرِ دهه

اند. ی هفتاد را به ارث بردههای شعری دههگیاند یا ویژههفتاد بوده

ابِ شاعرانِ ما با نگاهی به انتخنقص نیست ایی بیقطعن هیچ گزیده

این مجموعه درمی یابیم انتخابی تقریبن کامل انجام شده است که 

توانست در این مجموعه باشد که مجموعه شاید چند اسمِ معدود می

درصدیِ منِ مخاطب  17تر باشد، اما همین مجموعه هم انتظارِ کامل

ا ی هفتاد تدهه یی که از شاعرانِ جدیِکند. مجموعهرا برآورده می

یی که نشان ی بعد از آن گردآوری شده، مجموعهیکی دو دهه

ها جان داشته است، راه رفته و از دهد شعرِ فارسی در این سالمی

ا به قوتِ شعرِ ههای سختی گذشته است، شاید از بعضی جنبهگردنه

هاست، ی منطقیِ همان دورهی چهل و پنجاه نباشد اما ادامهدهه

ه هایی مواجه هستیم کیی در این کتاب نیست اما ما با چهرهشاملو

ی چندین مرهنویسی  به ابتذال بیفتد، ثنگذاشتند شعرِ فارسی با ساده

دهه از شعرِ معاصر خالصه شود در مشقِ شاعرنماهای فالوورپسند و 

 توان شعرِ خوبدهد هنوز میاینستاگرامی. این مجموعه نشان می

ه ما یی کساختار برای شاعران مهم است، دریچه خواند، هنوز زبان و

 مان به شعرِ خوبمخاطبهای کمکند که در صفحهرا امیدوار می

 دل خوش کنیم شاید روزی از این ابتذال رهایی یابیم. 

که  داریونسبخوش باشیم به شاعرانِ واقعی، به شاعرانِ اصلدل

ران امِ این شاعی شعرِ فارسی هستند، زبان در مرنامهقطعن شناس

شناسند، این مجموعه ی کلمات را مینامهست و شناسجدی

تالش کرده است شعرِ ناب را به نمایش بگذارد، شعری که 

ر کوشد دست نه مجازی، با جانِ مخاطب سروکار دارد و میواقعی

اش را به گوشِ مخاطبِ خسته از این جهانِ شلوغ و آشفته، صدای

که صدایی د، مخاطبی که خسته شد از بسشعرِ ساده و آبکی برسان

د پربارتر های بعترِ این کتاب سالهای جواننشنید، امید است که نام

شان را ادامه دهند، قرار نیست در این برگردند، راهِ برادرانِ هفتادی

هانِ تکثر روز جنهاد شود، چرا که جهانِ اممجموعه خطی پیش

هاست، قله شرط است دامنه برای مردمِ ما دیده است، جهانِ تفاوت

یِ ی اصلِ خودش نه کپشود، هر کس باید خودش باشد نسخهنمی

تر، شاعرانی که قرائتِ هر کدام دستِ دوم و سوم شاعرانِ پیش

کند، روز، رو به جهان باز مییی را برای مخاطبِ شعرِ امی تازهپنجره

 های زیادیمان دهان داشته باشیم که گوشهایی چشمزهبه اندا

 انتظارِ ما هستند چشم
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ها. این مجموعه هم فراز دارد هم نشیب: در سطرها در شعرها در نام

یی گرد اما چیزی که مهم است اصالت است، این که خانواده

ها با کلمات برقرار است، این کتاب اند که نسبتِ خونیِ آنآمده

اید پیِ دهد و این ما هستیم که بزند، نشان میکند، تیتر میی میمعرف

شاعر را بگیریم. در این مجموعه نشانی آمده است: نشانیِ شاعر با چند 

رسیم به اش را از سی سالِ پیش بگیریم، باید بپرسیم تا بشعر. باید سراغ

 روزش.ام
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ه راهِ رانی کآوانگارد بودن پرداختن به روز است نه روزمره، چه شاع

سنده های چیپ باشتباه رفتند، زبان را فراموش کردند و به سوژه

تاد رشد ی هشنویسی افتادند. شاعرانی که در دههکردند و در دامِ ساده

اعرِ ی نود به تولیدِ حداکثری رسیدند، شتری داشتند و در دههبیش

«. نو» دآوانگارد گذشته را خوانده است و می داند به چه چیز می گوین

دارد  اش حرمتهای آنی و زودگذر نیست. شعر برایدنبالِ کشف

ر که یکی دو سطخواهد مخاطب را واردِ فرآیندی کند نه اینو می

اید گونه باشد باز شعرِ او زیرِ عکسی خالصه شود، که اگر این

ت و رحم اسدانند تاریخ بیی شعر را خواند. شاعران جدی میفاتحه

ه هر ند، پس تن بمانها در غربالِ تاریخ میدرشتهمیشه فقط دانه

عصرشان ی هم، فریبِ زبانِ آسانِ شاعرانِ کوتولهدهندسرایشی نمی

ی ترین فرقی با هم ندارند، همهخورند: شاعرانی که کوچکرا نمی

د، شبیهِ پوشنی آسانِ مشترکی دارند، شبیهِ هم لباس میها لهجهآن

م کنند، شبیهِ هها شرکت میوارهدر جشن روند، شبیهِ همهم راه می

ر ها مهم نیست شعشوند و تنها چیزی که برای آندبیر و داور می

است. این مجموعه قطعن تمامِ شاعرانِ جدی را در برنگرفته اما 

ند. در حدِ اش مقوایی نیستهایست باز به آسمان، که ستارهییپنجره

های بزرگ و نور، ستارههای پرنور و کمخود ستاره دارد، ستاره

کوچک. اما چیزی که مهم است همین است که این ستاره ها 

، فکر ها راه رفتتوان زیرِ نورِ آنمقوایی نیستند، برق می زنند و می

 های واقعی رسید.کرد و به حس

در هر سال شاید بیش از هزار عنوان کتابِ شعر چاپ شود. در هر 

اما اگر  ی شعر باز استه و باجهی اجتماعی بیش از هزار صفحشبکه

گونه این نمونه کارها نباشند اگر پاشا و شوهانی آستین باال نزنند چه

تر ا بیشهکاریتوان سره را از ناسره تمیز داد؟ امیدوارم این گزیدهمی

نفسِ  که شعرتر دیده شوند بلهای پدرومادردار بیششود، مجموعه

 تری بکشد.آسوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هنجارِ  شانسان نیست. هر کدامنِ شاعرانِ این مجموعه قطعن یکزبا

گانیِ متفاوت از هم و ی واژهخاصِ زبانیِ خودشان، دایره

های اجتماعی و سیاسیِ متفاوتی دارند و این جای خوشحالی دغدغه

اند، متفاوت نسبت به هم و این یعنی شعر به ها متفاوتدارد که آن

 اش بماند برایر دارد، حال قوت و ضعفاش تکثی شاعراناندازه

 ی نقد که با متر و میعارِ نقد، تنمجالی دیگر و متخصصانِ حوزه

شعرها را اندازه کنند. اما چیزی که مهم است همین گوناگونیِ زبانِ 

ند کدام شبیهِ هم نیستها مثلِ شهروندانِ جامعه که هیچهاست، آنآن

ی ههآفتِ شعرِ یکی دو د شان شبیهِ هم نیست: چیزی کهشعرهای

ی ابتذال ها را به ورطهبرخی از شاعران شد و زبانِ مشترک، آن

ترین نانهبیی زبان را در پیش گرفتند و در خوشکشاند، نُرمِ ساده

ر را دیگسان به راه افتاد و همحالت، چه دعواها که بر سرِ سطری هم

تر تشی راحتر باعمققدر کمبه سرقت ادبی متهم کردند! هرچه

 یهای بزرگ در این چشمهشود و ماهیات معلوم میکفِ برکه

توانند زیست کنند. در شعرِ شاعرانِ جدی شعر عمق کوچک نمی

 .ستشان واقعیدارد، رنگ دارد و دنیای

 

 

 

این مجموعه قطعن تمامِ شاعرانِ جدی را در برنگرفته اما 

یستند. اش مقوایی نهایست باز به آسمان، که ستارهییپنجره

نور،  های پرنور و کمستاره در حدِ خود ستاره دارد،

های بزرگ و کوچک. اما چیزی که مهم است همین ستاره

توان است که این ستاره ها مقوایی نیستند، برق می زنند و می

 های واقعی رسید.ها راه رفت، فکر کرد و به حسزیرِ نورِ آن
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در این مدتِ کوتاهی که شروع  -حامیِ این مجموعه  -نشرِ هشت 

ن جای شناسد و ایواقعی را میبه کار کرده، نشان داده است که شعرِ 

که نشری پیدا شده است که ست. اینخوشحالی و امیدواری

اش مهم اینویس بری اینستاگرام و فالوورهای شاعر و داستانصفحه

ری اش مهم است. نشبودن برایکه شعر مهم است. جدینیست بل

یدا پکه از جنوبِ تپنده سر برآورده است و امیدواریم این کارها ادامه 

 شود.ها، آدم به شعر امیدوار میکاریکند. با این گزیده

قطعن بعد از این به شعرهای این مجموعه پرداخته خواهد شد، و 

اند بیش از پیش دیده خواهند شد. اهلِ تر دیده شدههایی که کمآن

دانند که باید شعرِ خوب را کجاها جست، کجاها شعر نفس فن می

ران شود. ها جببریدنها و نفسو کاستیکشد، تا نقدش کنند می

دِ های اخیر منتقپای شعرمان رشد کند. در این دههامیدوارم نقدِ ما هم

باشد، که منتقدی نست. اینایم و این جای نگرانیخوب کم داشته

د ها از راه برسکه عصرِ غولها  از راه برسند بنویسند بلحقوقی

اتِ باشد پر از کلمعصری که کتابِ پرفروشِ سال کتابی 

 .ونسبنامه، کتابی با اصلپدرومادردار، کتابی با شناس

اگر به شاعرانِ جوانِ این مجموعه پرداخته نشود جانِ شعر آفت 

گیرد، باید نقد شوند، شعر باید هرس شود، باید به شعر به چشمِ می

علم و دانش نگاه شود که نیاز به آگاهی دارد نیاز به روشنی دارد باید 

رویم. که دلی بنویسیم؛ چرا که دلی پیش نمیراه را بشناسند نه این

 ریزیکاری و عرقجوششی که در کنارش کوشش و چکش

ت. باید سنباشد محکوم به شکست است، محکوم به فراموشی

 نوشت و نوشت و پاره کرد تا شعرِ واقعی خلق شود.

ن مجموعه امیدوارم جنابِ پاشا و خانمِ شوهانی در جلدِ بعدیِ ای

 کنند. با  اند معرفیبکوشند و شاعرانِ مستعدی را هم که از قلم افتاده

تاد ام این اتفاق خواهد افی این عزیزان دارم مطمئنشناختی که  از اراده

های بعدی مثلِ این مجموعه مؤفق خواهند بود و چه که مجموعه

  و به دخوب، شعرِ واقعی معرفی شو که شعرِتر از این؟ اینچیزی به

 

 

های آن پرداخته شود. باشد که ما کوشا باشیم و قدرِ حرکت

چنینی را بدانیم، باشد که روزی این مجموعه به خارج از مرزهای این

 ی آن اتفاق بیفتد،آبی و خاکی برسد و ترجمه

یی به همتِ مترجمانِ خوب تا مخاطبِ ما در بیرون از مرزها ترجمه

 تر آشنا شود.بانِ فارسی بیشی زبا شعرِ این دو سه دهه

آنتولوژیِ شعرِ هفتاد شاید بتواند شروعِ حرکتِ جمعیِ ما برای اعالم 

ارند ی شعری را به تکان وادتوانند جامعهحضور باشد، جمعی که می

لِ آن توان از دکه شعر از رخوت نجات پیدا کند، جمعی که میبل

 تر درآورد. رِ بیشتر و شعهای بیشتر، کتابهای جدیِ بیشنشریه

مِ گیرم و تالشِ جنابِ پاشا و خانمن این کتاب را به فالِ نیک می

شعرِ  که تلنگری باشد به ما که یادمان بیفتدنهم بلشوهانی را ارج می

که کم ها داشته است ولو آنیی در این سالواقعی حضورِ گسترده

 اش بزنند.سشند پرها خواسته باانگاخوانده شده باشد یا حتا اگر ساده
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خ  یدر سیطره  جهان  است  دادهای جدید ر
 «ی هفتاددر گستره»گفتاری در اهمیتِ کتاب 

 پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی

 
 سعید نصاریوسفی ●

 

 

 

ز ویژه در ساحتِ شعر اهای وسیعِ ادبی بهسازینوگرایی و جریان

 های مختلفشکل و شیوهکنون بهی چهل آغاز شده، تااوایلِ دهه

ادینی ی هفتاد، شعر، تفاوتِ بنیادامه یافته است. از آغازِ شعرِ نو تا دهه

در زبان و تصویر نداشته است، مگر در مواردی محدود در کردوکارِ 

، «گیچالن»، «رویایی»، «براهنی»، «تندرکیا»، «ایرانی»شاعرانی چون 

 ه باورِ نگارنده تاب و تسریِو چند نفرِ دیگرـ  که باز ب« نجات»

ی هفتاد با بُروز و نمودِ جریان . اما در دهه-فراگیری نداشته است

رو بودیم که این نمود تاکنون و کماکان متفاوتِ شعری روبه

و  ی نوزایی، تلطیفی هفتاد دههالعاده و بکر مانده است. دههخارق

ه قواعد و بابت ک روزرسانی از اینروزرسانیِ شعرِ معاصر است. بهبه

ی شعر دچارِ دگردیسی شد. شعر در شدهالزاماتِ کالسیک

کردوکارِ شاعرانِ آوانگاردِ این دهه تابعِ نَسَقِ مألوف نبود و در واقع 

ی تهتافت. زبان در سیالیتِ خودخواسهیچ نظم و نسقی را نیز برنمی

کر ب های بدیع وسازِ این دهه، در تصویرها و ترکیبشاعرانِ جریان

های فُرمالِ کاری کارستان کرد! سرپیچی از قواعدِ نحوی و شکست

ی نحویِ شدهیی بود که تعاریف و قراردادهای سنگگونهزبان به

دستورِ  یشدهزبان دچارِ تزلزل شد. در واقع الزاماتِ عتیق و دیکته

شده، زبان به چالش کشیده شد تا با تغییرِ همین قراردادهای کلیشه

ه در واقع تری فراچنگ کشد، سویه و وضعیتی کانتظامِ تازه ترتیب و

 تافت!! این وضعیت و در واقع سیرِهیچ انتظام و التزامی را برنمی

ی هشتاد قدری دچارِ رکود شد اما در دگردیسی اگر چه در دهه

ی سویه های بعد، اینوانفسای این دهه و با پیوستن شاعرانی از نسل

یی هتری به خود دید. متأسفانه اما کتاب و جزوزهادبی شتاب و رونقِ تا

د ی ادبی را به معنای واقعیِ کلمه تبیین و تئوریزه کنکه این سویه

طور که باید حقِ مطلب را ادا نکرده است. اگر وجود نداشته، یا آن

ی هفتاد به طبع رسیده بود اما یا در هایی نیز در دههچه کتاب

ودند این ها نتوانسته بیا مؤلفانِ آن کتابگان نبودند و رسِ همهدست

شرح و  اشکردِ پارامتریکال را در مختصاتِ سبکی خودویژهروی

ای چه در فض -ها، نقدها و مقاالتِ مختلفی بسط دهد. اما یادداشت

از سوی لیدرهای این جریانِ ادبی  -مجازی و چه در نشریاتِ ادبی 

ازنشرِ هشتاد امکانِ چاپ و ب یکه در وانفسای دههشد تا آنمنتشر می

ی ادبی در چند نشرِ مستقل فراهم آمد. های شاعرانِ این نحلهکتاب

می به این گر اقبالِ عموی تقویمیِ سه دهه اما اگر نشانعبور از گستره

های کم مؤیدِ تسریِ بالانکارِ آن به نسلجریانِ شعری نباشد، دستِ

 پژوهشیِ وده است. کتابِی مخاطبانِ شعر ببعدی و تلطیفِ سلیقه

 تالشی ستودنی در جهتِ بازنماییِ ابعادِ شعرِ« ی هفتاددر گستره»

 های اخیر است.  ی فرازمانیِ آن تا سالی هفتاد و در واقع دامنهدهه

شده ،تقدم و تأخرِ شاعران و یا اهمیت شعرهای که اما آثارِ انتخاباین

ارد، منتقد تقارن دو خُرده قدر با ذهنیتِ من نگارندهشده چهانتخاب

اعرانِ یی از شچندان در این مقال اهمیتی ندارد. حتا اگر شأنِ نزول عده

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم یشماره
 

که درنیابم! و این« روپیش»حاضر در کتاب را تحتِ عنوان شاعرِ 

که از قضا نمدی از این نمط بر سر  -فالن شاعر و فالن کسک را 

گانِ این توجیهِ پژوهندهبینم! و ای بسا چرا در این کتاب نمی -دارند 

ژیک و در کند! کتاب در قامتی آنتولوام نکند که نمیکتاب نیز قانع

و ناگزیر  کندقد علم می« روشناسیِ شعرِ پیشهستی»عنوانِ فرعیِ 

کند که سیرِ تحول و انتظاری مضاعف در منِ مخاطب ایجاد می

اروی فریی صورتِ کامل و حرفهروِ ایران را بهتطورِ شعرِ پیش

های خویش ببینم و مختصاتِ این حرکتِ آوانگارد را در تحلیل

که از قضا خود از  -گانِ این کتاب ی پژوهندهمندانهجامع و روش

کنم ار میبازشناسم. که انگ -های این جریانِ شعری هستند تئورسین

 خصوص در فصلِ نخست و تأثیرگذاریِ آنان بربه -آنالیزِ نفرات 

ی یی ، ناچارم بگویم با قدراگر نگویم سلیقه -ی های بعدنسل

 راه بوده است...!کاری هممالحظه

ن شاعرانِ تریترین و خالقبدونِ اغراق یکی از مهم« ابوالفضل پاشا»

در  هایراه»ی هفتاد است. کتابِ خوب و ستودنیِ سازِ دههجریان

ورزانه به یی بر این مدعاست. شاعری که زبان، خود، گواهِ بسنده«راه

با تبیینِ  اشهای هفتادیپالگیرسد. پاشا و تعدادی از همشعریت می

بخشِ شعرهای خویش باعثِ نهادی و تواترِ جهتهای پیشمؤلفه

نسل خویش و حتا های بالانکاری بر شاعرانِ همتأثیرگذاری

ی کار و فعال در این دهه شدند؛ تا جایی که شعرِ متفاوتِ دههکهنه

ا نامِ پاشا، خواجات، فالح، عبدالرضایی و... پیوند خورد و هفتاد، ب

ه های تئوریکِ بسیاری شد کوجود آمدنِ حرف و حرکتباعث به

منازعه »بن از ابوالفضل پاشا و متعاق« حرکت و شعر»کتابِ تأثیرگذارِ 

 هاست.ی این کتاباز بهزاد خواجات از جمله« در پیرهن

 دست دادن کاراکترهای فعال وهبازشناسیِ ابعادِ این حرکت و ب

ر های اخیی شعری اما برای مخاطبِ جوانِ سالسازِ این نحلهجریان

های کتاب یگونه که باید آسان نبوده است چرا که نه امکانِ تهیهآن

 میسر بوده و نه وقتِ -با توجه به گذشتِ زمان  -شاعرانِ این دهه 

آورد. این ماجرا را فراهم می روز مجالِ غور و تدقیق در کلیتِانسانِ ام

ی های ادبی و البته کتبِ آنتولوژنامهالجرم مراجعه به جُنگ ها، ویژه

ی عدمِ واسطهباشد که باز بهترین راه برای فهمِ درستِ این مسأله میبه

گیر، مشتاق و جوانِ وجودِ منبعِ متقن و کارساز، مخاطبِ پی

ه در همین کمانده بود تا آنهای اخیر کماکان مغفول و مستأصل سال

رو چند سالِ اخیر با انتشارِ چند کتاب در این حوزه، تنورِ شعرِ پیش

« ی هفتادهدر گستر»هیچ تعارف و اغراقی کتابِ دوباره گرم شد. بی

گان این کتاب ضمن یابد. پژوهندهجا باز میاش را در ایناهمیت

یی از هتاد و برتافتِ پاری هفگیِ شعرِ دههگونهی گزارش از چهارائه

 رو وهای این جریانِ شعری، ادوارِ مختلفِ شعرِ پیشگیویژه

اطب خوانِ مخاش را با ذکرِ چند نمونه شعرِ منتخب به پیشروانره

گذارند. اهمیتِ راستینِ این کتاب در برتافت و انتشارِ شعرهای می

ه بعضن کانست! چنالبیکتاب و بییی از شاعرانِ مهجور، بیپاره

بینم شعرهای درخشانی از شاعرانِ ناآشنا در این کتاب گرد می

د و در تدبیرِ اناند که ای بسا هیچ تریبونی برای انتشارِ نداشتهآمده

رانِ عرض با دیگر شاعگانِ این کتاب، در بستری همگردآورنده

اند و مخاطب در فرصت و آشنا و مؤفقِ معاصر عرضه گردیدهنام

احد به قیاسِ آنان خواهد پرداخت و این به باورِ نگارنده مجالی و

ی عزیمتِ شاعر و مخاطب است و این، امکان و ارزشِ کمی نقطه

گانِ هندهدرو و ادامهنیست که مخاطب، سیرِ دگردیسیِ شعرِ پیش

منطقی این جریان را در محوری واحد فراروی خویش داشته باشد. 

عدیِ اقمِ این سطور، از مجلدهای بوگو با رابوالفضل پاشا در گفت

این کتاب و حقانیتِ شاعرانِ این جریانِ شعری خبر داد و اذعان 

، ناقض گانِ این کتابداشت که سیاستِ انتخاب و تدوینِ پژوهنده

 کلی که هدفِهای دیگر شاعرانِ اصیلِ این جریان نیست بلتالش

ن جریانِ ترِ اییشتر و بیی برای بررسیِ بهو غاییِ ما ایجادِ زمینه

این  تری بهست و قطعان در مجلدهای بعدی، شاعرانِ بیششعری

رِ این گیر، سیرِ تحول و تطوسیاهه اضافه خواهند شد تا مخاطبِ پی

ر، به تقِ هر چه بیشجریان شعری را با تدقیق در شواهد و مصادی

 .خوبی دریابد
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 ی هفتادخوداظهاری در شعرِ دهه

 

 
 

 علی نقویان ●

 

 

واقعی را پشتِ  ییکران، لحظهکه بتوانیم در کنجی از حقیقتِ بیبرای این

مان لیشده در وجودِ فعهای نهادینهسر بگذاریم باید از پارادایمِ باورها و ایده

ل برای خودمان یی بیندیشیم که الاقگیتوانیم به زندهطور میعبور کنیم. این

ست چه نگاهِ ما به حقیقتِ نهایی، کلیرس و قابلِ باور باشد؛ اگر در دست

روست که شود. از اینترین حالت با زبان عیان میو این نگاهِ کلی در جزیی

ت. دنیای قابلِ یی منتسب دانسیی را به هر فکرِ  کنندهتوان هر فکرِ شوندهمی

 مفروض است: یکی ازپیشتنیدههمها و روابطِ بهفهمِ ما دنیای داللت

ربط  ها، چیزهایی را به چیزهاییروایتجتماعی مثلِ زبان که با کالنقراردادِ ا

در جایی ممکن است حقیقت پشتِ پدیدارها پنهان شده باشد و  .دهدمی

وجود داشته باشد و  -چه تاکنون مشخص شده جز آن -عواملِ دیگری 

الشعاع تجا که دریافتِ حقیقت تحعلتی برای معلول خاصی پیدا نشود، آن

 توان داشت؟کردی میمی گیرد، چه روی قرار

جا که آگاهیِ ما از هر چیزی به میزانِ معرفت و دانشِ ما از آن چیز از آن

ی ما نیست. ناسانهشگی دارد، لذا فهمِ ما اساسن دلیلی بر نوعِ نگاهِ هستیبسته

ی ممکن است بر اثرِ ناآگاهیِ ما از دریافتِ واقعیِ چیزها باشد که به حوزه

روست که ما همیشه با یک امرِ غیرِقطعی مواجه از این ن وارد نشده است.زبا

اری گذها همیشه اشیا را نامگاه قطعیت ندارند و اسمها هیچهستیم. واژه

تری گذاری کنند در مواجهه با اشیای دیگر معنای عامکنند و اگر هم نامنمی

 خودمان معرفت و دانشِی هایی که بر پایهکنند. ما مفاهیمی جز آنپیدا می

 .شناسیمایم نمیشناسایی کرده

ست که معرفتِ نگاهِ شاعر به درون و بیرون و برخورد با علل و تعابیرِ مختلفی

یزی ها ممکن است برای درکی از چترین الیهتواند داشته باشد. در عمیقمی

اشته باشد دایم علتی یافت نشود یا معانیِ متغیری وجود که هنوز به آن نپرداخته

  . ی آگاهی و شناختِ ما نگنجدکه در حیطه

ترین رابطه را که مستقیم -ی زبانی ترین جلوهعنوانِ متعالیرو شعر بهاز همین

ست که هاییفرضفقط چیدمانی بر اساسِ پیش-کند با مخاطب ایجاد می

 گیِهگونتاکنون به ما داده شده است )و البته منظور از این چیدمان، چه

های دیداریِ آن است(. این مفروضات در انواعِ چیدمان گیساخت و ویژه

 تکاملیِ این تجربه شده و سیرِ -شناسانه کردی متأثر از نگاهِ هستیبا روی -

یعنی علتی برای معلول  .اندهایی به یکدیگر مرتبط گردیدهچیدمان با واسطه

 .شودر میطورِ مداوم تکراست و این تکرار بههایییا معلول

تر عیان حال اگر رفتاری، چیدمانی، نگاهی، عبوری در کار باشد که پیش

ی نشده و یا قابلیتِ ارائه نداشته باشد، ما با یک نوع عدمِ قطعیت در نحوه

ر تجربه تچیدمان مواجه خواهیم بود: مفاهیمی از نوعِ دانشِ خودمان که پیش

ولو  - وضاتِ قبلی، هر چیزیشناسانه و مفرنگردیده است. در نگاهِ هستی

دادهای ذهنی اشاره دارد که به چیزهای موجود و رخ -انتزاعی و ذهنی 

ه صرفن حسی کدلیلِ اینتوسطِ فرد تجربه شده است. لذا این مفروضات به

شود هستند ما را گرفتارِ محدودیت خواهند نمود و مراجعه به عقل باعث می

 .بگیردتا جهانِ خارج، از ذهنِ ما فاصله 

می دانیم که هویتِ جدید برای ایجادِ یک جربان، نحله، سبک و یا هر 

چیزی که عبور از هژمونیِ ادبیِ گذشته را شامل شده است )مانندِ اشعاری 

ایم( فارغ از تحوالتِ سیاسی، اجتماعی، انتقالِ قدرت که در گذشته خوانده

ته این تفاوت که در گذشالبته با  .چون نوع و نگاهِ مخاطبان استو مسائلی هم

بک بار در قالبِ سکردِ سبکِ شعری هر چند صدسال یکتغییرِ روی

-های اجتماعیپیوست اما اکنون گسترشِ سریعِ افکار و اندیشهوقوع میبه

اتِ ها با زبان و ادبیسیاسی، ارتباطاتِ مجازی و آشناییِ روزافزونِ ملت

طلبِ ی، جریاناتِ اصالحطورِ خاص انقالب، جنگِ تحمیلدیگر و بهیک

که  -ی ها و مفاهیمِ غربفکران با نظریهبه بعد و آشناییِ روشن 11های سال

ریعِ آمیختنِ های ادبی و تسباعثِ کوتاهیِ عمرِ مکتب -تر وارداتی بود بیش

 ه چون ی ظهور رسید کدیگر شد و در نهایت جریانی به منصهها با یکآن
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تاد ی هفد صورت گرفت به شعرِ دههی هفتاگیریِ آن در دههشکل

 .موسوم گردید

 

2 
 

باشد که تنها  که شاعریشاعرِ هفتاد بنا به دالیلی که برشمردیم ، بیش از آن

باشد  که درگیرِ احساساز احساس وام بگیرد، متفکر است. بیش از آن

درگیرِ شناختِ ساختارِ متداولِ پیش از خود و عدول از این ساختار است. 

 .اتصالِ شاعران در این دوره بیش از هر چیز تفکر بوده است یحلقه

اد است ی شعرِ موسوم به شعرِ هفتمایههای متفاوت و متنوعی که بنتجربه

این امکان را فراهم ساخت تا شاعر بر اساسِ معرفت و آگاهیِ خویش 

ی ارائه حوهلحاظِ نها بههای غیرِتکراری بزند و این تجربهدست به تجربه

باشد که تا آن  های شعرهاییتر از تمامِ نحلهاعث گردید تا شعرِ هفتاد متکثرب

نیازی  -شان کردِ دمکراتبا روی -دوره تجربه شده بودند. این تجربه 

 شکلِ آنی منتقل کنند. نداشتند تا معنیِ صریح خود را به

اییِ ازنمسازی و بچنین شعری به چیزی در بیرون از خود ارجاع ندارد. شبیه

تناقض، ابهام در شروع و پایان  .تر ارجاعات به خود استچیزی نیست. بیش

ایی(، ساختارِ معنروی در تکنیک، معناگریزی )نه بی)نامتناهی بودن(، زیاده

ها، نندهکها و روایتتودرتو )نه صرفن پیچیده(، تعددِ آوا، تعددِ روایت

هایی که و چه بسا مؤلفه... علیق وغیاب، نتیجه و استنتاجِ چندگانه و نامعین ، ت

هنوز حرفی از آن به میان نیامده و دال بر عدمِ قطعیت موجودیتِ شعرِ هفتاد 

 .دهندی چنین شعری را تشکیل میاست شاکله

جه به با تو -« ی هفتادشعرِ دهه»گذاریِ چنین شعری با عنوانِ فارغ از نام

ی هفتاد نیست. مختص به دههشعرِ هفتاد صرفن  -هایی که برشمردیم مؤلفه

ی روز هستند. حتا اگر در دهههر یک از شاعرانِ هفتاد شاعری آوانگارد و به

هایی از شعرِ این شاعران، مؤید همین نکته هشتاد و نود جای بگیرد. مثال

 است:

 

 ام باش از ابتدا حرف

  ام کن میانِ لحنِ بادامتقطیع

  گاهی که دانه

 4پاشمگاهی که دام می

  آفاق شوهانی

 

  روزنامه را که بلعید از دروازه گذشتیم

  و خیابان شکلِ انفجار

  رود آقااین جاده جایی نمی -

  لطفن خاک بپاشید

  2لطفن
  رضا بهنامعلی

 

  آیمفرود می

  آسمان هم

  ستتنهاییِ بزرگی

  8اتهایهیاهوی بالبی
  مهرنوش قربانعلی

 

  خواهم از خودم بلند شوممی

  دهدتاکِ ساعت ولی اجازه نمیتیک

  به خاک

 به کوه

  کنمبه دریا نگاه می

  1های تو دارندگی شکلی از نشستنهمه

 
  ابوالفضل پاشا

 

 گاهی 

  تواندپنجره هم می

  نقشی از پرده بازی کند

 

  هاپشتِ همین رنگ

  هایی دیگررنگ

 1پنهان است

  مهرداد فالح
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شرِ ق یی بود که  بسیار باالتر از ترازِ فکریِفکرانهشعرِ هفتاد، جهشِ روشن

ی لهجهتِ فاصخوان و باسوادی بود که پیش از آن وجود داشتند. بهکتاب

عرِ پیش روز و شی عمیقی بین شعرِ امکه دره -بیش ازحدِ تفکرِ نوخواسته 

اقبالی برای مواجهه با آثارِ مکتوب فراهم نگردید  -ازخود ایجاد کرده بود 

اتفاق  -ه که باید و شاید گونبدان -جهتِ معرفیِ آن چرا که تمهیداتی به

 نیفتاد.

  توانداین شعر می

  ی باشدآموزاز دانش

  اشهایکه فلفلِ چشم

  1سوختنمکِ چشمِ دریا را می
  سعید آرمات

 

  کشی، با دری کاملن بازاول یک قفس می

  گذاریبعد یک فیلمِ وسترن می

 1یی، شهری را به هم بریزدکه در آن بوسه

  بهزاد خواجات

 

  ییها یورش بردهو تو از مرزها به درونِ گوش

  دهدر از مختصر ارائه میبا تکنیکی که پریدنِ ما

  اندیشه از فرعیت

 3برِ ارکستر را بازی کنددارد تا نقشِ رهزمینه برمی

  محمد آزرم
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روایتی النگردد تا کهای تکرارنشده باعث میدر شعرِ هفتاد تجربه

ی شعرهای قبل از آن را تشکیل داده بود جای خود را به که شاکله

ت که روسهای جدید بدهد. از اینتجربه ها و به تعبیریروایتخُرده

تعبیری از این  .خورَدمشابهتی در اشعارِ شاعرانِ هفتادی به چشم نمی

ت، تواند مثلِ اثرِ انگشت باشد. شعرِ شاعرِ هفتاد مثلِ اثرِ انگشدست می

 هایی جدید، با واره با تجربهمختص به خودِ شاعر است که هم

 

 

 شود تا شاعرِست. این مهم باعث میروکردهایی جدید روبهروی

ی مردم و یا حتا ی ارتباط با تودهی مفقودهدلیلِ فاصله از حلقههفتاد به

 خوان، پیش ازهر چیز، منتقدِ شعرِ خود باشد. قشرِ کتاب

ای ههای نیما، تئوریها و متدهای خردمندانه در نوشتهی روشارائه

اثرِ « را من شاعرِ نیمایی نیستمها و چخطاب به پروانه»ی کتابِ مؤخره

طورِ کامل و انضمامی با اشعارش مطابقت رضا براهنی اگر چه به

اثرِ  «از سکوی سرخ»و « عبارت از چیست»های ندارد و نیز کتاب

هستم که  یداهلل رؤیایی مبین این است که من، ناقدِ چراییِ شعرهایی

 .نویسممی

صورتِ سفه بهپرداز و فالانِ نظریهدلیلِ فقدالبته در ادبیاتِ فارسی به

اه گهای بعد از خود هستند، هیچخاص که چراغِ راهِ هنرمندانِ نسل

یاتِ به آن مفهومی که در ادب -های ادبی شکوفایی یا افولِ مکتب

است و شاعرِ معاصرِ ایرانی بیش از هر رخ نداده  -آمد غرب پیش 

وده ی اشعارِ آنان بندهکنی نظریاتِ غربی و بومیکنندهچیز وارد

 .است

رازِ فکریِ یی بود که  بسیار باالتر از تفکرانهشعرِ هفتاد، جهشِ روشن

خوان و باسوادی بود که پیش از آن وجود داشتند. قشرِ کتاب

ی عمیقی بین که دره -ی بیش ازحدِ تفکرِ نوخواسته جهتِ فاصلهبه

اجهه اقبالی برای مو - روز و شعرِ پیش ازخود ایجاد کرده بودشعرِ ام

 - معرفیِ آن جهتِبا آثارِ مکتوب فراهم نگردید چرا که تمهیداتی به

انِ مؤفق در اتفاق نیفتاد. لذا بسیاری از شاعر -گونه که باید و شاید بدان

ترِ شعری های عمومیی شعرِ هفتاد یا متوقف شدند و یا به مؤلفهزمینه

ند روی آوردند و یا بابِ طبعِ های پیش نهادینه شده بودکه در دهه

الحلقوم گرایش پیدا کردند، یعنی مخاطبانِ عام به اشعارِ راحت

تر که بیش -نویسی اشعاری خطی و موسوم به ساده

لِ دلی. به-دهند داد و کماکان مینویسی را رواج میانگارانهساده

د در نتیجه ذیرنی تکرارناپیی دال بر تجربهکه این اشعار فاقدِ مؤلفهاین

  رند.گینشان ازعدمِ قطعیت ندارند و از عنصر تفکر بهره نمی
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شاعرِ هفتاد با عبور از هنجارهای متداول و با استناد به شناختی که از 

کرد تا جهانِ های شعری در ذهن داشت سعی میهای دههجریان

از آن  نحوی که پیشمتن را به چشمِ مخاطبان، متفاوت جلوه دهد به

داشته است. این طرزِ بیانِ جدید که در نگاهِ اول ناهنجار وجود ن

 نمود و این نگاهِ بنیادین می

 

های اوتبود که تمامِ قض« اپوخه»تعبیری همان شناسی، بهدر معرفت

آورد. این تعلیق موجبِ پیش از آن را به حالتِ تعلیق درمی

 شد که پیش از آن وجود نداشت.گیِ معنایی میگسترده

که لهای لفظی نبود بگان و بازیوپیش کردنِ واژهوش، پساین ر

ر را ملزم ی دانش و تفکرِ تجریدی بود که شاعنگاهی بنیادین بر پایه

ها و مفروضاتِ پیش از خود فاصله فرضساخت که از پیشمی

 . بگیرد

شد: با دانشِ مخاطبی رو میاما در همان حال با چنین چیزهایی روبه

ترین وضعیت، دانشِ ادبیات کالسیک و نیمایی و آلکه در ایده

ی چهل بوده است و یا دانشِ ی دههزبانِ پرطمطراق و فاخرانه

 هایپیست-روزی که دانشِ فضای مجازی و کپیمخاطبِ ام

 .باشدبدون مرجع و مأخذ می

نیاز به  ست کهییی هفتاد، دنیاهای فردی و موازیدنیای ناشناخته

 .دمعرفی و انکشاف دار

شق را نماز گونه که عبدان»گی زبانِ شاملویی از تعابیری مثلِ برهنه

. سازی، نیاز به شناختِ قاعده داردسازی و بدیعقاعدهو بی« بریممی

 شکند تا گفتار، معنای دیگری پیدا کند. هویتیقاعده در زبان می

سازد و یک شاعر و یک شعرِ جدید جدید که هویتی جدیدتر می

 .آوَرَدد میوجورا به

وجود ن بهیقیدانیم بهبه تعبیرِ کانت چیزی که از جهانِ خارج نمی

 کند تا هر کسی از ظنِ خودآید. فضای شعر، خواننده را وادار میمی

 .های شخصی دست پیدا کندیارِ شعر باشد و به تأویل

« خودنقدی»گی با تعبیرِ به این ویژه« ی هفتاددر گستره» در کتابِ

اهِ روز، خودنقدی یا داشتنِ نگدر جهانِ متکثرِ ام»گردیده است:  اشاره

شده و... های شناختهگیِ مؤلفهجهتِ گستردهانتقادیِ به خود، به

ی دیگری در همین مضمون در این کتاب به اشاره« ضرورت دارد

در شعرِ هفتاد ما مثلِ یک بیگانه به شعرِ خودمان »: باشداین منوال می

 « یمکننگاه می
 1۳۸۹تیرماه 

 

، ص 4811، اهواز: هشت، «ام باشاز ابتدا حرف»ی شعرِ . شوهانی، آفاق، مجموعه4
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 : هایی ازو بر اساسِ برداشت

  ساختار و تأویلِ متن، بابک احمدی نشرِ مرکز -

پژوهش و گردآوریِ ابوالفضل پاشا و آفاق شوهانی، نشرِ  ی هفتاد،در گستره -

  هشت

 هرمنوتیکِ مدرن، بابک احمدی، نشرِ مرکز -

 اصلِ عدمِ قطعیتِ هایزنبرگ، نوید روهنده -

 شناسی، سیروس شمیسا، نشرِ میتراکلیاتِ سبک -
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 میزگردی با حضور آفاق شوهانی و ابوالفضل پاشا
 «ی هفتادگسترهدر» در خصوصِ انتشارِ کتابِ

  [رضا مطلبیوگو از علیگفت]

 ی هفتاد به قوتِ خودشانهفتاد و گستره

 باقی خواهند ماند
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ی رهاید ابتدا از نامِ کتاب شروع کنیم: در گستاگر مؤافق: مطلبی

 گونه به این نام رسیدید؟هفتاد. شما چه

کند ست! بله اولین چیزی که همیشه جلبِ نظر میسؤال زیبایی :پاشا

سیار نم به نامِ آن باسم است. من خودم وقتی بخواهم کتابی را بخوا

کنم. خدمتِ شما عرض کنم که به هر حال هر چیزِ مهمی دقت می

بته یی منطقی داشته باشد. شعر هفتاد، شعرِ بسیار مهمی بود و الباید ادامه

ه در این فرصت نیازی به بازگویی و بازتعریفِ چنین مطالبی نداریم ک

ا که من ربخواهیم در خصوصِ اهمیتِ شعرِ هفتاد صحبت کنیم چ

مان در خصوصِ هایها و مصاحبهها، مقالهام در کتابنسالنو هم

م و اکنون ایهای شعرِ هفتاد بسیار صحبت کردهگیاهمیت و ویژه

گذاریم که مخاطب بر این نکات اذعان و اشراف فرض را بر این می

ده های بعد به انزوا راندارد، پس وقتی پدیداری این چنین مهم در دهه

رسد و های گوناگون میکند و به جلوهکه ادامه پیدا میشود بلنمی

انی رسروزهای بعدی بهبه همتِ شاعرانِ هفتاد و حتا شاعرانِ نسل

اطبان رسِ مخشود، خب باید کتابی جامع در معرفیِ آن در دستمی

 قرار بگیرد

 

: کاملن درست است. هر روند و جریانِ مهمی معمولن بعد شوهانی

قاعده  نیاز ای هفتاد هم گذارد، دههسزایی میش تأثیراتِ بهاز خود

ایم. خواه های بعد شاهد بودهی منطقیِ آن را در دههمستثنا نبود و ادامه

گذارِ هفتاد و خواه جوانانی که بعدها واردِ این عرصه شاعرانِ بنیان

اد هفت یی دههشدند و این راه را ادامه دادند. بر این اصل ما بحثِ ادامه

تری زمان فهمیدیم که بحثِ گسترده مروربهرا پیش کشیدیم اما 

ی رهگست»اصطالحِ « ی هفتادادامه»تعبیرِ  یجابهوجود دارد پس 

خصوص با دقت در شعرِ جوانان و را مطرح کردیم. به« هفتاد

شان متوجه شدیم که این شعرها از ی شعرهایمجموعه

نِ خوردارند. مثلن برجسته ساختی هفتاد برهای شعر دههگیویژه

رنگ کردنِ راویِ مطلق برای ایجادِ راویان متعدد، زبان، کم

 های متعددِ دیگری که حسگیسپیدخوانی، تأویلِ متن و ویژه

« ترشگس»و « گستره»ی مفاهیمی مثلِ ها در حوزهی اینکردیم همه

 .تواند جای بگیردمی

 

نسلی  میان باز کنم: به هر حال هر: البته من باید پرانتزی در این پاشا

کند و این چیزِ عجیبی آوردهای خودش را حفظ میمعمولن دست

ردها توجه آوهای بعد هم بیایند و به این دستکه نسلنیست اما این

نسلِ شاعرانِ هفتاد به  .شویمی مهمی مواجه میجا با مسألهکنند این

 یاندازهبهشان، به فراخورِ حال -کم و بیش  -هرحال 

کند و در رد فرق میفگی فردبهو البته این شایسته -شان گیشایسته

وضیح تر تی این مبحث اگر الزم باشد من این نکته را بیشادامه

بله هر یک از شاعرانِ هفتاد به فراخور حال خودش  -خواهم داد 

ی با تر شخصتوانست این مسیر را ادامه دهد: شخصی با شدتِ کم

 تر، شخصی کلن از شعرِ هفتاد دست کشید و یا به انواعِشدتِ بیش

ه هایی کهای ادبیات روی آورد، خب البته آندیگری از شکل

های اصلی این جریان بودند این مسیر را به طرزی جدی ادامه ستون

تِ های بعدی هم تحکه نسلست. اما ایندادند و این کاملن طبیعی

لیغاتِ هم با وجودِ تمامِ تبی دارد، آنتأثیر قرار بگیرند اهمیتِ باالی

موسوم به  -انگاری هایی مثلِ سادهجریانیی که مثلن شبهِ فریبنده

مطرح کردند. خب در مقابلِ این موجِ فریبنده وقتی  -نویسی ساده

کند باید ا میگان ادامه پیدبینیم جریانِ شعرِ هفتاد بینِ نوآمدهکه ما می

هفتاد و اهمیتِ آن دقت داشته باشیم. من خودم ها به شعرِ بیش از این
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فتاد در خورِ ی منطقیِ شعرِ هام که ادامهبارها این نکته را گفته یا نوشته

دو بار برای چنین مطلبی، تیترهای توجه است و حتا یکی

بار در کآید که یفرض یادم میبرانگیز هم انتخاب کردم. بهجنجال

د هنوز ادامه هفتا»شتی نوشتم تحتِ عنوانِ یاددا« اعتماد ملی»ی روزنامه

این مطلب مدحِ شبیه به ذم است چون کسی  هرحالبهخب « دارد

م ندارم! کند من تقویکه مرا نشناسد، با خواندنِ این مطلب فکر می

آوردهاست خب دادم که منظور دستولی وقتی توضیح می

 .شدداستان تا حدودی مشخص می

 
از طرفِ  ینوعقدر که بهاش همانآوردهایدستهفتاد با تمامِ  پاشا:
ی سترهدر گ»شاعرانِ  گذارانِ شعرِ هفتاد تغذیه شده است از طرفِبنیان
ی مهم را نباید از یاد برد. برای هم تغذیه شده است و این نکته« هفتاد
 .ها بود که ما نامِ گستره را انتخاب کردیمهمین

 

 

ی ادامه»این موضوع یا عنوانِ  هایی رویمن روی این اصل در دوره

ی تبلیغ کردم. یعنی شعری را بررسی کردم که در ادامه« هفتاد

آوردهای هفتاد سروده شده بود اما بعد از مدتی دیدم که این دست

موضوع مقداری نیاز به بازنگری دارد و این اسم باید عوض شود 

ی ثِ ادامهحتر و فراگیرتر از مبکه گسترشِ این نکته خیلی مهمچون

بینیم. ، یک نوع انفعال را در آن می«ادامه»گوییم آن است. وقتی ما می

د. به نظرم کننهای قبلی پیروی میاند و از نسلیی آمدهانگار که عده

رسید که ما باید گسترشِ شعرِ هفتاد را در نظر بگیریم: هم در مکان می

نصرِ مهم های مختلفی که این دو عهم در زمان و هم در جنبه

فکری با توانند ایجاد کنند و روی هم تأثیر بگذارند. بنابراین با هممی

یانِ نهادِ جرکه در این سفر یعنی در مسیرِ پیش -خانمِ شوهانی 

ن دو ی هفتاد، از زمان تشکیل کانالِ تلگرامیِ هفتاد که تقریبگستره

موع به جدر م -راه بوده است اکنون با من همسه سال پیش بود تا هم

اد باشد در عین ی هفتاین نتیجه رسیدیم که نامِ این جریان اگر گستره

های دیگری را هم با شود، جنبهی هفتاد را شامل میحال که ادامه

کی از نکاتِ که یویژه اینتری توضیح خواهد داد. بهفراگیریِ بیش

د! یها بود. ببینروزرسانیموردِ نظر من و خانمِ شوهانی در واقع به

یما ادامه ی خودِ نآوردهای نیما به شکلِ شیوهمثال اگر دست عنوانبه

کرد االن مرده بود. مسلمن وقتی یک نیروی بزرگی به اسمِ پیدا می

که الزامن منظورم شعرِ خودِ شاملو  -آید شعرِ شاملویی به وجود می

های بعدی مثلِ فروغ، آتشی، نصرت رحمانی و و نسل -نیست 

 های دیگری بازسازی وآوردهایی را به شکلین دسترؤیایی چن

چه موردِ نظرِ نیماست زنده کنند آنروزرسانی میبازنمایی و به

 ی این کتاب هم بهما در مقدمه گیرد.شود و حیاتی دوباره میمی

این نیست  ایم که اصلن بحثشکلی ضمنی این نکته را توضیح داده

اند یا فتاد مهمگذارانِ شعرِ هعنی بنیانکه آیا گروهِ نخستِ شعرِ هفتاد ی

شاعران بعدی، خب اگر شاعران بعدی نبودند بحثِ 

رفت. که از بین میشد یا آنآوردهای هفتاد نیز فراموش میدست

رفِ از ط ینوعبهقدر که اش همانآوردهایپس هفتاد با تمامِ دست

در » نِشاعرا گذارانِ شعرِ هفتاد تغذیه شده است از طرفِبنیان

باید از یاد ی مهم را نهم تغذیه شده است و این نکته« ی هفتادگستره

 ها بود که ما نامِ گستره را انتخاب کردیم و پیش از اینبرد. برای همین

عد اندازی کرده بودیم شعرهای نسلِ بدر کانالی هم که برای هفتاد راه

« ی هفتادهر گسترد»گذارانِ شعرِ هفتاد را به نامِ و حتا شعرهای بنیان

ام شده به لحاظِ تقویمی تم -دیگر  -منتشر کردیم چرا که هفتاد 

ک بحث جامع ی« ی هفتاددر گستره»گوییم بنابراین وقتی می؛ است

اش روی این یهاگیایم. این نام با تمامِ ویژهو فراگیر را در نظر گرفته

 .کتاب هم نشست تا تمامِ این موارد را توضیح دهد

 

خواستم مطرح کنم که شما در های دیگری هم می: من سؤالیمطلب

اکنون که مبحثِ شان را دادید، اما همتان پاسخهایخاللِ حرف

گذاریم، به بخشی از اسم کتاب و این جریان را پشتِ سر می

است  من از طرحِ این نکته این کنم که قصدِی کتاب اشاره میمقدمه

اب که ی کتشما در جایی از مقدمهکه به سؤال دیگری نیز برسم. 

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم یشماره
 

های شعرِ این گروه به معیار»اید که: مربوط به گروهِ سوم است گفته

یعنی « دروزرسانیِ آن کوشیدنهفتاد توجه کردند و در بازپروری و به

ه من عبارتی بحثِ تقلید از گذشته به میان نیامد. خب البته تا جایی کبه

ی شعرِ اید که هفتاد به مثابهردهبا نظراتِ شما آشنا هستم اشاره ک

کنم روست اما این سؤال را از طرفِ مخاطبِ فرضی مطرح میپیش

وییم هفتاد به گرو؟ خب وقتی ما میکه چرا هفتاد؟ چرا ننویسیم پیش

ه رو، چرا باز باید به همان نامِ هفتاد ارجاع بدهیم نه بی شعرِ پیشمثابه

ردیسم به آوانگاردیسم، آیا آوانگاگوییم رو؟ یعنی وقتی مینامِ پیش

یک دهه محدود است؟ اگر محدود نیست این اسم هر چند که 

م، باز هم ایخالقانه هم باشد و نشان دهد که ما با یک گسترش مواجه

 رسدخودبسنده به نظر نمی

ولی  : وقتی ما در پدیداری نقصی ببینیم مسلمن باید تغییرش دهیمپاشا

غییری باید ازی به تغییر است؟ یعنی شما در هر تاگر نقصی نبینیم چه نی

رکت تر باشید. یادِ مبحثِ شعرِ حبه دنبالِ یک موقعیتِ برتر و به

نی بار من و خانم شوهای هفتاد مطرح کردم، یکافتم که در دههمی

آباد رمبه خ« شناسیِ شعرِ معاصرجریان»ی وارهبرای حضور در جشن

اد با آبهای خرمن برای یکی از نشریهجا دو جوادعوت شدیم. در آن

ها احمد بیرانوند بود. در آن من مصاحبه کردند که نامِ یکی از آن

مصاحبه گفتم که آرزوی من این است که بحثِ شعرِ حرکت تمام 

کردند  اش خیلی تعجبشود و شعرِ جدیدی بیاید! بیرانوند و دوست

فتم نید؟ گزطور شما چنین حرفی میو سریعن پرسیدند که چه

 رفت کند که چیزیقدری پیشمنظورم آن است که شعرِ ما به

که با نه آن -تر از شعرِ حرکت مطرح شود و شعرِ حرکت بزرگ

که فضا تنگ و محدود شود زور و ارعاب کنار برود یعنی نه آن

یاید که قدری امکانِ کار به وجود بقدری فراخ شود و بهکه فضا بهبل

ی جای آن ترتر و کاملخود کنار برود و چیز بهبهشعرِ حرکت خود

توانیم ی هفتاد هم به همین شکل میببینید! در موردِ دهه .را بگیرد 

ارم. خصوصی دعوا و بحثی نداستدالل کنیم. من اصلن روی اسمِ به

ء را ست که ما با یاریِ آن معنا را بشناسیم. اسم این شیلفظ چیزی

ته هر یکی را خودکار و بعدی را کاغذ که البایم میز، اینمثلن گذاشته

توانست نامِ دیگری داشته باشد. اتفاقن من و خانم ها مییک از این

تاد ایم. پس نامِ هفشوهانی این را در مقدمه هم به لحاظی توضیح داده

ویضِ رو چه مشکلی دارد؟ زمانی باید به فکر تعی شعرِ پیشبه مثابه

را به رخ بکشد  د یا بدمنظر باشد یا معانیِ ناپسندینام بیفتیم که نارسا باش

 ها نیست و هنوز جریانِکدام از اینی هفتاد هیچاما وقتی کلمه

جدیدتری با چنین ابعادی ظهور نکرده که بتواند از لحاظِ قد و قامت 

گزین آن شود، چه نیازی به تعویضِ آن حس و کیفیت جای

عرِ حرکت گفتم در موردِ چه را که در موردِ ششود؟ من آنمی

ت به تری نسبگویم، دوست دارم شعرِ کاملی هفتاد هم میکلمه

ین کم فراموش کنیم و اشعرِ هفتاد ظهور کند که ما هفتاد را کم

جاست که رفت است. ولی مشکل ایناندازی و پیشی پوستنشانه

کار یی سودجو و فریبی هفتاد، عدهبعد از پایانِ تقویمیِ دهه

 -های اتصال به نیما بود که در واقع حلقه -آوردهای هفتاد را تدس

 انگاری را به جای آن نشاندند،منکر شدند و با تهدید و ارعاب ساده

ی غیرِ ادبی! رفت! این شد بازگشتِ مفتضحانهخب این که نشد پیش
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کاش بازگشتِ ادبی بود! پس ما چه نامی را به جای هفتاد انتخاب ای

همه معنا در پسِ پشتِ آن وجود داشته باشد؟ به شما نکنیم که ای

دهم تا وقتی که یک جنبشِ بزرگ مثلِ هفتاد اطمینان می

وتِ ی هفتاد به قگزینِ آن نشود کارکردِ هفتاد و گسترهجای

زرسانی رورا بدونِ به« گستره»د ماند. البته من نخودشان باقی خواه

است که هروزرسانیها و بهزیانداقبول ندارم و هفتاد با همین پوست

 رو باقی خواهد ماند.پیش

با چنین  ثابت کرده است که معمولن کسانی این را نیز بگویم: تجربه

نبالِ کنند و به دتراشی میهایی مشکل دارند یا کسانی بهانهنام

ت یا ها نیامده اساند که مثلن در این کتاب شعری از آنایرادگیری

تاکنون  -که به نوعی آغازگرِ این راه بوده  -هفتاد  که حتا در کانالآن

 طور که شما و مخاطبانِ عزیزها منتشر نشده است و همانشعری از آن

سه سال تر در خصوصِ آن از دودانند کار روی هفتاد و تبلیغِ بیشمی

ی ت، نشریهی فعالیپیش با کانالِ تلگرامیِ هفتاد شروع شد و در ادامه

« ی هفتاددر گستره»که کار به انتشارِ کتابِ کردیم تا این هفتاد را منتشر

دیگرند. از یاد نبریم که ها الزم و ملزوم یکرسید، به هر حال این

امِ هفتاد کنید که به نها اشاره مییی که شما تلویحن به آنهمین عده

درآوردیِ یی و مناند یا انتقادهای سلیقهدر این کتاب انتقاد کرده

یعنی از  -اند همان کسانی هستند که در این مدت تراشیدهدیگری 

اند من و هر تعدادی از آثارشان را فرستاده -آغازِ فعالیتِ کانالِ هفتاد 

ایم که دوستانِ دیگری که در این کانال صاحبِ رأی هستیم دیده

آن قابلیتِ الزم را ندارد. به هر حال شعرِ این افراد در کانالِ هفتاد منتشر 

ه نشده شان چندان بها دادی شعرِ ضعیفده و به این افراد به واسطهنش

شود که روانی موجب می-های روحیاست در نتیجه این عقده

بیایند و با این کلمه عناد بورزند وگرنه این کلمه به خودی خود 

 .مشکلی ندارد

 

اند سؤالی : در ضمن چنین سؤالی هم که مطرح کردهشوهانی

نین گوید و من پرسشی بنیادی در چبنیادها نمی اساسی نیست و از

ت دیده در این سؤال فقط غیری یگرعبارتِ دبینم. بهرِ نظری نمیاظها

اند و بینم که حاکی از غیریتیی را میشود و بس! یعنی من عدهمی

است که جبهه گرفته باشند و همین غیریت  درست مثل این

تواند یک سؤال نمی خواهد سؤالی مطرح کند که این سؤالمی

اساسی و بنیادی باشد. از دیدگاه من این یک پرسش واقعی نیست و 

هایی بنیادی هستیم. الجرم چندان نیازی به ما منتظر پرسش

است  های هفتاد بسیار باالتر از آنگویی نداریم. به نظر من دادهپاسخ

وحوش شماری از مسائلِ فرعی، آن را که بخواهیم صرفن حول

 .خطاب و یا پرسش قرار دهیم موردِ

 

انِ مثال عنو: یعنی شما معتقدید اگر اسمِ این کتاب را بهمطلبی

ه رو، دارای هویت نبود و در آن صورت نیاز بگذاشتید شعرِ پیشمی

 شناسی آن بوده و یا اساسن لزومی هم ندارد؟توضیحِ زیبایی

 

 .: اساسن ما بحثی بر سرِ اسم نداریمشوهانی

 

شود کاری کرد اما من با شما های علیل میواقع برای ذهن: در پاشا

ام خانم شوهانی که آدم وقتِ خودش را بگذارد روی مؤافق

دگاری گویی داشته باشند و مانهای بنیادین که ارزشِ پاسخپرسش

و ارزشِ پرسش نیز در همین اصل نهفته است. چرا که ما زمانی 

از قدیم هم  .ده باشدکنیم که پرسشی مطرح ششروع به تفکر می

گیِ بحثِ زایشِ فلسفه با پرسش شروع شد البته پرسش هم باید ویژه

را  یی این پرسشها عدهی ایناصلیِ پرسش را داشته باشد. با همه

کنند، گیرم بنیادین هم نباشد ولی خب چون ممکن است مطرح می

ود به شی دیگری هم تعمیم پیدا کند، میاین پرسش در ذهنِ عده

ست. فظِ کلیرو یک لاختصار توضیح داد: از یاد نبریم که لفظِ پیش

که انگار که بگوییم: پسر خوب. پسرِ خوب از چه لحاظ؟ از نظرِ این

کند؟ یا داشت را رعایت میخواند؟ یا بهمیاش را درس

کارِ کند؟ از چه نظر؟ آیا ورزشاش را اذیت نمیهایکالسیهم
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مطرح است. باید ببینیم از چه دیدگاهی ها ی اینست؟ همهخوبی

ست که یقدر کلروز، بحث آنگویید شعرِ امکنیم، شما مینگاه می

ی مثلن بینیم که کسکند. گاهی میگونه مشکلی را حل نمیهیچ

« ر ایرانتصوف د»نویسد با عنوانِ یی میهزار کلمهی دوسهیک مقاله

اب را دارد. هزار عنوان کتخانه با دهیعنی چیزی که نیاز به یک کتاب

هزار عنوان کتاب بتواند حقِ مطلب را ادا کند! پس تازه اگر همین ده

تر برخورد کند که دقیقن چه مصداقی از مقاله باید تخصصی

فالن در  یشود گفت تصوف در فرقهتصوف در ایران؟ مثلن می

ا ی مدر دوره .تر ادا کردقرن فالن تا بتوان حقِ مطلب را تخصصی

وانیم کتابی تپزشکی صدهزار عنوان کتاب دارد ما نمیکه مثلن چشم

ه در آن جز ست کقدر کلیبنویسیم با نامِ سالمتِ بدن. این عنوان آن

ن از ی کلی و ناکارآمدی معمولهافریب چیزی نیست. لذا چنین اسم

شود. در اصل باید مشخص شود که کاران مطرح میطرفِ فریب

شود؟ چه کسانی را از چه مقطعی شروع میرو بودن این پیش

روزه رو بودن چه تعاریفی دارد؟ به هر حال امدهد و پیشپوشش می

ن! مدرِ پستگذارد غزلاش را میگوید و اسمفالن شاعر غزل می

گوییم که ما بمدرن دارد؟ مثل ایندانم غزل چه ربطی با پستمن نمی

بنده و خنثا قدر تعاریفِ فریاینشود؟ وقتی ما سیاهِ سفید، آخر مگر می

رو به یشی پداریم، اسم و لفظ باید مسما داشته باشد وگرنه کلمه

 گو نیست.خودیِ خود جواب

 

سانی که دیدید که برای ک: به نظرِ خودتان لزومی و نیازی نمیمطلبی

چ خواهند با این جریان آشنا شود و هیی این کتاب میاساسن با تهیه

ی جریاِنِ تری در بارههنی ندارند، توضیحاتِ بیشی ذزمینهپیش

 دادید هرچند تا حدودی در مقدمه اشارهشناسیِ آن میهفتاد و زیبایی

هایی مانکردید و در نتیجه به اِلتر اشاره میشده اما به شکلی مبسوط

روز شده که منجر به انتخابِ اشعار از آن نسل و گروهِ نخست تا به ام

 د؟کردیاشاره می

 

های شعرِ هفتاد باشد که گی: اگر مشکلِ مخاطب ویژهشوهانی

های دیگری مثلِ همین میزِ گرد توضیح داد تا شود در مجالمی

نین چمعلوم شود که این نوع شعر چه فرقی با گذشته دارد. هم

که  که شعرِ هفتاد چه کارهایی کردهای شعرِ گذشته و اینگیویژه

به  های خودش از جمله توجهگیند و با ویژهها را کنار بزتوانست آن

حاظ ل که تنها راویِ مطلقاش، یا توجه به راوی، اینهایزبان و اِلمان

نشود و ما با چند راوی مواجه باشیم، یا گاهی متمرکز باشد گاهی 

های های متمرکز از اِلمانکه شاعر گاهی به جای اِلماننامتمرکز چنان

چه دن با آنروز شو کارهایی از این دست و بهنامتمرکز استفاده کند 

ها و های سیاسی روز ایران و جهان هست. بله تمامِ اینکه در جریان

 شود شرح داد. مثلن دریک میبههای دیگر را یکگیحتا ویژه

 روزِ ما شعرِجلدِ دوم یا در جایی دیگر، و از طرفی مخاطبِ شعرِ ام

باید  دانم این تعاریفآشناست من نمی ی هفتاد را شناخته و با آندهه

 برای کدام دسته از مخاطبان بیان شود؟

 

های خانمِ شوهانی اضافه کنم که به واقع همین : من به صحبتپاشا

ه عنوانِ نمونه برای من ککه کاری ندارد! بهاست. خب به هر حال این

این مسائل را به وضوح و خیلی « حرکت و شعر»در کتابِ 

عدها در ها را بکه بخشی از اینام، و یا آنتوضیح دادهتر تخصصی

ین ام کارِ مشکلی نیست که چنام بیان کردههایمصاحبه مقاالت و

ا در این هی آنچیزهایی را دوباره توضیح بدهم. اما بیانِ دیگرباره

کتاب برای چه؟ ما چرا باید بر قطرِ کتاب اضافه کنیم آن هم فقط به 

بِ اند! اگر واقعن مخاطها را نخواندهیا چند نفر آناین دلیل که یک 

 توانند بروند و بخوانند و این چیزِ سختیاین بحث باشند خب می

ها الهها، مقام در تمامِ مصاحبهنسلنیست. غیر از من، تمامِ شاعرانِ هم

عنوان نمونه به .اندها را بارها و بارها توضیح دادهشان اینهایو حرف

ر از یی دیگدالرضایی، خواجات، خودِ خانمِ شوهانی و عدهفالح، عب

ی اتفاقن مجله .ایموبیش بارها توضیح دادهشاعرانِ نسلِ هفتاد کم

نامه خواهیم یک ویژهیاران چند وقتِ پیش به ما خبر داد که میقلم
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 دیدیمبرای هفتاد منتشر کنیم. من و خانمِ شوهانی که می

ارِ بارها و بارها توضیح داده شده، به جای تکرهای شعرِ هفتاد گیویژه

تری انتخاب کردیم که ها موضوعات اختصاصیاین حرف

های تر سخن بگوییم. خانمِ شوهانی در خصوصِ فرارویمصداقی

یی نوشت و من هم در گذارانِ شعرِ هفتاد مقالهزبانی در بنیان

ا شعرِ ویژه بروز و بهگاهی با شعرِ امی مراکزِ دانشخصوصِ فاصله

ازگو قدر بخواهیم این داستان را بهفتاد. یعنی ما حساب کردیم که چه

ها اند و آنها را بشنوند شنیدهخواستند این حرفها که میکنیم. آن

خواستند که در طولِ این بیست سال از کنارِ آن گذشته و که نمی

ها قطرِ نکند و تها مشکلی را حل نمیاند. پس تکرارِ این حرفرفته

افزاید. از طرفی هدفِ اصلیِ من و خانمِ شوهانی در کتاب را می

ها ی اینی کتاب رعایتِ اختصار بوده است که با همهنگارشِ مقدمه

 حدودِ چهل صفحه شده است

 
 را شانشعر هفتاد یدهه در ابتدا همان از که بودند افراد از ییعده :شوهانی

 منتقدِ دکنی فرض مثلن. سرودندمی هفتاد به موسوم شعرِ معیارهای از جدا
 رگزارب اششاگردهای با را شعر هایکالس براهنی، آقای مثل بزرگی

که ننهاد یا ای آن بر را «زبان شعرِ» نامِ مثال عنوانِبه توانمی که کردمی
 خودشان یا روندِ تاریخ نامی روی این شعر باید بگذارد.

 

ای بپردازم که البته شاید هم ألهخواهم به مس: حاال من میشوهانی

کمی انحراف از موضوع تلقی شود اما خیلی سریع از آن عبور 

کنم. متأسفانه عالوه بر سؤالی که شما مطرح کردید آقای مطلبی، می

که به اصطالح مخاطبِ  -حتا ما گاهی هم با برخی از مخاطبان 

پرسند شعرِ فالن شخص شویم که میمواجه می -خاص هستند 

طور در این کتاب جا نگرفته؟ یعنی مثلِ این است که اصلن چه

 اند!ی کتاب را نخوانده و شروع به قضاوت کردهمقدمه

 

 .: اتفاقن سؤالِ بعدی من در همین زمینه استمطلبی

 

تاد ست و آن مخاطب انگار اصلِ جریانِ هف: بله بسیار طبیعیشوهانی

ا ته که سراغِ فالن شاعر رها را درنیافگیرا متوجه نشده و آن ویژه

دنِ دانم. اساسن ما با شاعر بوجا میگیرد. من منبعِ این سؤال را از آنمی

ه از همان یی از افراد بودند ککسی مخالف نیستیم ولی خب عدههیچ

ی هفتاد شعرشان را جدا از معیارهای شعرِ موسوم به هفتاد ابتدا در دهه

ی، بزرگی مثل آقای براهنسرودند. مثلن فرض کنید منتقدِ می

وان تکرد که میاش برگزار میهای شعر را با شاگردهایکالس

وندِ که خودشان یا ررا بر آن نهاد یا این« شعرِ زبان»عنوانِ مثال نامِ به

عرشان را ها شتاریخ نامی روی این شعر باید بگذارد. به هر تقدیر آن

ند ولی مهم بی ایران هستی جریان ادگویند و در این پروسهگفتند، می

گیِ شعرِ هفتاد را ندارد و به همین خاطر که شعرشان ویژهاین است 

فرض جنابِ شمس آقاجانی شعرش به سبکِ شود گفت بهنمی

های شعرِ او و سایرِ گیکه ویژهی هفتاد است. چونشعرِ دهه

ه عر او بدارد. ش ییی جداگانهشدهتعریف گیشاگردانِ براهنی ویژه

ها دانم چرا مدام این سؤالهمین خاطر در این کتاب نیست و من نمی

اطر پور نیست! به همین خکه چرا شعرِ جنابِ زرینمطرح است یا این

 .خواهم در این باره توضیح بدهدمن از جنابِ پاشا می

 

استه اید که از خودِ شاعران خوام شما اشاره کرده: بله من شنیدهمطلبی

ی تر باشد یک رزومهکه صحتِ اطالعات دقیقینبودید برای ا

تان ارسال کنند به انضمامِ هنری از خودشان برای-فرهنگی

و گویا  شان انتخاب شوندی اشعارشان که برای کتاب از بینمجموعه

اند، حاال کاری نکردهپور یا کسانی دیگر در این کار همجنابِ زرین

شمایی  یی بر این باورند کهعده به هر دلیلی که قابل احترام است، اما

مرجعِ  عنوانِ یک منبع وی این آنتولوژی بهکه قرار است گردآورنده

ما مؤظف کاری نکرده باشند باز هم شمعتبر باشید حتا اگر این افراد هم

ی حتِ رزومهکه اگر در صبودید اشعارشان را بیاورید. البته با قیدِ این

کاری منیستیم و با وجودِ عدمِ ه فرهنگی ایشان شکی هست مقصر ما

ایم. این افراد، ما برای رعایتِ تاریخی، این افراد را در کتاب آورده
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بفرمایید نکته فقط در این است؟ یا به قولِ خانمِ شوهانی، شما شعرِ این 

ید؟ یعنی فکر دانستشناسیِ هفتاد نمیها و زیباییگیافراد را حائز ویژه

ی هفتاد ن باشد که این شاعران صرفن در دههکنم اعتقادِ شما ایمی

تاد های شعرِ هفگیکه شعرشان واجدِ ویژهاند نه اینحضور داشته

 .باشد

 

ست سوزیها آیا از سر دل: اول از همه باید ببینیم که آیا این سؤالپاشا

را بشناسیم و بدانیم از سرِ ها یا غرض؟ اول ما باید جنسِ این سؤال

است که  ی این موارد مطرحارشکنی؟ ببینید! همهتفحص است یا ک

گر کیست؟ جنسِ پرسش چیست؟ اول باید در خصوصِ پرسش

یک از دامکه مشمولِ کها صحبت کنیم و بعد برسیم به اینتمامِ این

زنیم جا کمی تاریخِ شفاهی را ورق بشوند. بد نیست در اینشرایط می

ه در آن دوره آید کیریم: یادم میها را هم در نظر بگها و تعمیمتا تمثیل

رانی علیهِ جا یک سخنکه شاملو برای معالجه به آمریکا رفت، در آن

دارِ فردوسی انجام داد و این نکته را مطرح کرد که فردوسی طرف

ی بورژوا بود. من در این مجال کاری ندارم که آیا این حرفِ طبقه

ه در ککنم، ضمنِ آنخواهم ارزیابی شاملو درست بود یا نه و نمی

باره صحبت شد و حتا در یی در اینها در ابعادِ گستردهسال آن

 اش منتشر کردند. در یکی از ایننامه برایی آدینه یک ویژهمجله

د که ورگاهی به نام خسرو فرشیدها یکی از استادانِ دانشمقاله

 زمدرسِ ادبیات هم بود، مطالبی بسیار مضحک مطرح کرد و بدتر ا

ی پرادعای آدینه بود که دست به کارِ مطالبِ مضحکِ او، نشریه

تری زد و این مقاله را چاپ کرد. البته در پرانتز بگویم که مضحک

قدر مقاالتِ خوبِ علمی را هم چاپ نکرد که بعدها در نشریاتِ چه

دیگری چاپ شدند و باالی مقاله هم چنین توضیحی آمد که این 

 رانیِ شاملو در آدینه چاپ نشده است!سخن ینامهمقاله در ویژه

بِ شد که من مطلی خسرو فرشیدورد با این جمله شروع میمقاله

 چنین چیزی گفته است! یعنیام که ام اما شنیدهشاملو را نخوانده

هایی داشته که بداند شاملو چه گفته یا چه تحلیلفرشیدورد بدون این

 مخالفت برخاست و جوابِیا نداشته است، فقط از سرِ حدس به 

 ام که فالنشاملو را داد! خب این مضحک نیست؟ من بارها دیده

کند و وقتی شخص به هنگامِ انتشارِ فالن مجله، ابتدا اسامی را نگاه می

اهی کند و حتا گبیند اسم خودش نیست از آن صرفِ نظر میمی

اد هم از رکوشد! داستانِ مخالفتِ بعضی از این افهم در انکارِ آن می

اش را که فالنی ابتدا خودش و دوستاناین قاعده مستثنا نیست چنان

وزِ کند! در همین چند رگیرد و بر همین پایه قضاوت میدر نظر می

اش کگذشته یکی از دوستان به من زنگ زده بود که شما ای

اش نوشتید! جالب این است که شعرهاییی بر این کتاب میمقدمه

ده اما او حتا حاضر نشده یک جلد از این کتاب را هم در کتاب آم

لن کتاب یی دارد یا نه؟ به او گفتم: شما اصتهیه کند و ببیند آیا مقدمه

ه فقط به ام کاش را دیدهاید؟ گفت: نه فقط تبلیغرا از نزدیک دیده

یی ها اشاره شده بود و در آن تبلیغ ننوشته بود که مقدمهها و نامگروه

 دارد! هم

بریم که چنین افرادی جزء سر مییی به بینید! ما در جامعهب

گونه مندترین شاعرانِ ما اینها هستند! وقتی توانترینمندتوان

که گیرد و از اینمزدش را میکنند، واقعن آدم دستقضاوت می

رای شود! بهمه سال نشسته این کارها را انجام داده پشیمان میاین

ر کیست و گاول باید ببینیم که پرسش گویمهمین است که می

سوزی ست یا حبِ نفس؟ آیا از جنسِ سؤال چیست؟ آیا از سرِ دل

نه واقعن از منظرِ  کهست یا اینا گری با دوستانسرِ خودپرستی یا البی

 نها از همیدهم که خیلی از این سؤالمن به شما اطمینان می .نقد است

که در  -ه و در طیِ این سی سال شمارند. چرا که من در این جامع

که من و ام. البته نه اینتمامِ این افراد را شناخته -ام این حوزه کار کرده

خانمِ شوهانی پیش از آماده کردنِ این کتاب، از این مشکالت 

اد خبر بودیم، ما به تمامِ این مسائل اشراف داشتیم. اتفاقن بارِ دیگر یبی

 که بعد از انتشارش، با دو گروه از« حرکت و شعر»کنم از کتاب 

شاعران مواجه بودم: گروهِ اول، شاعرانی که شعرشان در کتاب نیامده 

گی قمه از رو بستند و به جنگِ من آمدند و گروهِ دوم بود که همه
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نیز شاعرانی که شعرشان آمده بود و اکثرشان صم بکم نشستند و 

 تاکام چیزی نگفتند!الم

 

روزه سنگِ یی از این شاعران که امهم، عدهخوا: عذر میشوهانی

نویسی ی هشتاد همین که سادهزنند در اوایلِ دهههفتاد را به سینه می

کند، می شان چاپهایی برایرایج شد، دیدند که مافیای نشر کتاب

پس همان افرادی که از اعضای اصلیِ هفتاد بودند پا پس کشیدند و 

ی هفتادی ردند که ما شاعرِ دههشان اعالم کهایحتا در مصاحبه

از هفتاد  ها افتاده است یادینیستیم اما االن که نامِ هفتاد بر سرِ زبان

 شوند!تر از آش میهای داغکنند و کاسهمی

 

تاده که تازه یادشان افطور است! همین افراد حاال تازه: دقیقن همینپاشا

ادم شعر هفتاد. ینویسند: شان میهایهفتادی وجود دارد و در پیج

هفتاد بود، در گذارانِآید یکی از این دوستان که اتفاقن جزء بنیانمی

وجود  ی هفتادیگویم دههیی اعالم کرد که: صراحتن میمصاحبه

 ندارد!

 

 : دوست ندارید اسمی بیاورید؟مطلبی

 

 .کنم نیازی باشد: فکر نمیپاشا

 

 .فهمند: البته اهل فن میمطلبی

 

 .دانندخودشان هم که می : بله،شوهانی

 

ویم : بله یکی دیگر از این اشخاص گفته بود که اصراری ندارم بگپاشا

ریم. وقتی بیی به سر میببینید ما در چنین جامعه !ی هفتادی هستمدهه

ها را پشتِ من کتابِ حرکت و شعر را منتشر کردم دقیقن این تجربه

یرِ خانمِ شوهانی ی اخا به گفتهها، و بنسر گذاشتم اما با وجودِ این تجربه

روی شعرِ  و تأثیرش ی تواناییبا همه -وقتی که دیدیم شعرِ هفتاد 

کر شود به این فرود و نادیده گرفته میدارد به حاشیه می -جوان 

 ی آن را معرفی کنیم.رسیدیم که گستره

 

: من باید در خصوصِ تاثیری که شعرِ هفتاد روی شعرِ جوان شوهانی

بینیم یخوانیم و میی بگویم: مثلن شعری را میذاشته نکتهما گ

ی شعری یا حتا یک ی هفتاد است، من مجموعهآبشخورش دهه

رد بگویم: خدای من، دقیقن مرا میخوانم و میشعر را از شاعری می

روزبه  یا مثلن فرض کن شعرهای« در این نُه در سیزده»به کتابِ مثلن 

وانم و خینم انگار ابوالفضل پاشا را میبخوانم میسوهانی را می

 ها انتظار دارند که ما این موضوع را مطرح نکنیمهمین

 

اد اضافه آوردهای هفت: آیا معتقدید این گروه چیزی به دستمطلبی

 اند؟اند یا فقط تأثیر گرفتهکرده

 

اند و هم شعرِ : ببینید اهمیتِ کار این بوده که هم تأثیر گرفتهشوهانی

 .اند و این خیلی مهم استضافه کردهخوب ا

 

اش هنوز قابلِ تقدر گسترده بوده که ظرفی: یعنی بسترِ هفتاد اینمطلبی

 ستروزرسانیافزایش و به

 

 هاست: شعری برای تمام دههشوهانی

 

 مان کمی از مسیرِ اصلی خارج شدیموگوهای: ما در حینِ گفتپاشا

ال دارد یی احتمی زندهوگوست و هر گفتو این هم کاملن طبیعی

با چنین مصادیقی مواجه شود. پس در این مجال من برگردم به همان 

« ی هفتاددر گستره»هایی که در کتابِ ی ناممان در بارهسؤالِ قبلی

اند. من طیِ توضیحاتِ قبلی ابتدا خواستم خودِ سؤال را نیامده

ن نه از سرِ لهایی معموشناسایی کنیم که بر ما معلوم شد چنین سؤال
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 آلود کردن و ماهی گرفتن مطرحکه برای گِلصدق و راستی بل

 گذاریم که یکشود. با تمامِ این اوصاف ما فرض را بر آن میمی

پس باید بگویم  .نفر هم از سر صدق و صفا این سؤال را مطرح کند

که هر داوری قبل از هر چیز باید دادگر باشد. من اگر داور هستم و 

ی این راجع به این کتاب نظر بدهم اول از همه باید به پیشینه خواهممی

و ببینم  دقت کنم -که نام و شعرش در کتاب نیامده  -شخصِ غایب 

یی دارد، خب به هر حال خیلی از این افراد از این شخص چه کارنامه

ودند. خب ب شعرِ هفتاد دور شده، عیش و تنعم را به شعر ترجیح داده

های حاصل از اعتالی روحِ شاعر یش را به ریاضتکسی که امنِ ع

عر را که بیست سال شترجیح بدهد که دیگر شاعر نیست چنان

یی بازشده هبینند سفرها وقتی میاست ولی با تمام این فراموش کرده

 .خوردخواهد غذا بنشیند و میآید و سر سفره میقبل از دیگران می

ی؟ ن بیست سال چه کار کردشما آقای ایکس! خانم ایگرگ! در ای

کجا بودی؟ حاال من بعدن صراحتن اسم خواهم برد اما قبل از آن 

ها را به شکل مقدمه بگویم که حضور در یک خواهم اینمی

خواهد و این روزرسانی میو به مردیی شعری تداوم، پایعرصه

دوستان بعضی از این فاکتورها را نداشتند. این فرض را فعلن به این 

کنون باید ا کل در نظر داشته باشیم تا باز هم به آن رجوع کنیم.ش

شوهانی باز هم صداقت و  بگویم که با تمامِ این احوال من و خانم

انصاف را از یاد نبردیم و گفتیم که به پاسِ زحماتی که آقای ایکس 

ها تقبل کرده است اشکالی ندارد که یا خانم ایگرگ در آن دوره

کم ها دعوت کنیم، دستتوانیم از آند و بازهم میحضور داشته باش

اند. بعد دیدیم که از دوسه حالت مردی که داشتهدرآن دوره پای

تادند ی خود را نفرسکاری نکردند و شعر یا رزومهخارج نیست: یا هم

ند به قولِ چیز مستخواستیم همهیا آن را تکمیل نکردند چرا که ما می

ین نخست« ی هفتاددر گستره»کتابِ هر یک از شاعران باشد. 

های شاعرانِ موردِ نظر را به شکلِ ست که تولد و فعالیتمرجعی

دقیق بیان کرده است پس باید در خورِ ارجاع باشد. ما در مقدمه هم 

امه مغایرت نایم که برای کسانی که تولدشان با شناساشاره کرده

ویید همان هرچه بگ داشت ما باز هم به خودشان سپردیم و گفتیم شما

برای ما سند است. از طرفی تعدادی از شعرها نسبت به مأخذِ اصلی 

ی شاعر ی شاعر بود یعنی ما به خواستهتفاوت دارد که باز هم خواسته

خیلی اهمیت دادیم. اگر مثلن دوسه نفری هم هستند که از دست 

 -وستانِ او ا دگان یاعم از بسته -ترین افراد اند باز هم به نزدیکرفته

 .سپردیم و مستندترین مأخذ را در نظر گرفتیم

 

یار به شهیدی که بس: در خصوصِ شاعرانی مثل نازنین نظامشوهانی

 .کاریِ چندانی نکردندشان نیز همدردسر افتادیم و اقوام

 

: بله من با یکی از شاعران مشهد یعنی جنابِ محمدباقر کالهی پاشا

ر زحمت تلفنِ یکی از اقوامِ آهنگ کردم و به هزااهری هم

نویس که اتفاقن داستان -شهیدی را ی نظامشهیدی به نامِ آسیهنظام

بعد  کنم وکاری میبه دست آوردم و ایشان گفت بله هم -است 

 اش را جواب نداد!دیگر گوشی

 

کاری : شماری از شاعران هم مشخصن از سر عناد همشوهانی

 .نکردند

 

عرشان در هایی که شام: در بین نامحرفِ پیشین: اما برگردم به پاشا

شان شمس تر از دیگران مطرح است: یکیکتاب نیامده دو نام بیش

ه از ست کآقاجانی که البته من او را در جدیت قبول دارم. شاعری

منکر  تر بود و این رابینِ کسانی که نزد براهنی بودند از همه جدی

ایم که ی کتاب توضیح دادهمقدمهنیستم. اما من و خانم شوهانی در 

ی یا استاد های مربطورِ تمام و کمال فقط به آموزهاصلن کسانی که به

ی رهشناسیِ خاصِ دودقت کردند و به خاطرِ دفاع از زبان و زیبایی

که موردِ نکوهش شاعرانِ ما به رنج و مشقت دچار نشدند و یا این

بانی باالی سرشان ا سایههای پیشین قرار نگرفتند، و برعکس حتنسل

فتاد باید ها به جای شاعرانِ هتوانند شاعرِ هفتاد باشند. آنبود اصلن نمی
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نامِ دیگری داشته باشند. مثالی بزنم: در ترکیه یک جریان شعری 

اش اش هم اسمی برایوجود آمد که اسم نداشت. خود شاعرانبه

هم بود به اسم  دانتخاب نکرده بودند، یک شاعر دیگر که البته منتق

که در ایران مظفر ایلخان اردوست هم  -موزاففر ایلهان اردوست 

ا بر ینی به معنای موجِ دومِ شعرِ نو رنامِ ایکینجی -معرفی شده است 

این جریان گذاشت. پیش از این جریان، یک جریانِ مهمِ شعری در 

ر د ترکیه رواج پیدا کرده بود که جریانِ گاریپ نام گرفت که البته

قدری ینی بهایران شعرِ غریب هم ترجمه شده است. نامِ ایکینجی

تأثیر  گذاریِ پیشین یعنی جریانِ گاریپوسیع و جامع بود که روی نام

ینی به معنای موجِ اولِ شعرِ نو هم لقب گذاشت و آن را بیرینجی

 دادند.

 
ولی  دانمیی میترین منتقدانِ حرفهمن براهنی را یکی از بزرگ پاشا:

آوردهای اش سرودند راهِ دیگری جدا از دستشعری که او و شاگردان
ه قدر هم کهفتادی بود. با این توضیحات، شاگردانِ براهنی هر چه

 .شوند دادتوانند از شاعرانِ هفتاد قلمنوآوری داشته باشند نمی

 

 

روی  های دیگریتوان عوض کرد یا نامها را میبینید که این ناممی

جریان  ایم که اینارهای مختلف گذاشت. ما در مقدمه هم گفتهپدید

توانست به جای هفتاد اسم دیگری داشته باشد. پس ما می

ه شاعرِ گویم کخواهیم روی اسم صحبتی داشته باشیم. من مینمی

های شناسی و حوزهست که اول از همه در زیباییهفتادی کسی

ردید نباید به دید کند اما این تزبانی و البته سایر کارکردهای شعری تر

شناسی و معنای انکار باشد. بله شاعرِ هفتادی بعد از تردید در زیبایی

های زبانی و البته سایر کارکردهای شعری باید یک بنای جدید حوزه

ریزی کند و آن را بسازد، یعنی همان کاری که را از پایه و بن پی

د که در این عزمِ عمومی شاعران هفتاد کردند. اما کسانی هم بودن

ی با آن سطحِ یی نشستند که براهنکه بر سرِ سفرهحضور نداشتند بل

هنی ی درخشان پهن کرده بود، کسی منکرِ براسوادِ باال و با آن سابقه

دانم یی میترین منتقدانِ حرفهنیست، من براهنی را یکی از بزرگ

جدا از  اش سرودند راهِ دیگریولی شعری که او و شاگردان

آوردهای هفتادی بود. با این توضیحات، شاگردانِ براهنی هر دست

داد لمتوانند از شاعرانِ هفتاد ققدر هم که نوآوری داشته باشند نمیچه

اند جمعی این شاعران شرکت نکردهشوند چرا که در حرکتِ دسته

 های او دستی استاد بیرون نیامدند و از دادهبعدها هم از زیرِ سایه

را عوض  های خوداز شاگردانِ براهنی روش نکشیدند. البته بعضی

کردند. مثلن رزا جمالی به شدت برائت جست و به شاعرانِ هفتاد 

تواند گاه برائت نجست. پس او نمیپیوست اما شمس آقاجانی هیچ

است که  پورها هم بهزاد زرینشاعرِ هفتادی باشد. یکی دیگر از اسم

قِ خانه گی به نوعی رفیهفتاد فعال بود و اصلن ما همه ی اولِاو در نیمه

ند خانی و عبدالرضایی و چو گرمابه و گلستان بودیم: من و او و همه

ها نشینینفر از کسانی که آن زمان در تهران مقیم بودند. البته این هم

تند یا زیسشد که در تهران نمیشاملِ حالِ بعضی از دوستانی نمی

برای سکونت انتخاب نکرده بودند: مثلن خواجات که هنوز تهران را 

اهواز بود و فالح هم در آن دوره هنوز در لنگرود اقامت ساکنِ 

دیگر را داشت. پس من و کسانی دیگر که در تهران بودند بسیار هم

به  ی این خاطراتکردیم. همهدیدیم و راجع به شعر صحبت میمی

پور شاعری ول کنیم که زرینست اما قبجای خود زیبا و پذیرفتنی

دانم نبود که قائم به ذات باشد. البته شاعرِ هفتادی را گیاهِ خودرو نمی

که ردِ پای او را نتوان در شعرِ شاعرانِ سلف پیدا کرد. شاعرِ هفتادی 

قدر هم که مستقل به شمار بیاوریم باز هم مبحثِ را در آن دوره هرچه

انِ قبل از خودش: از رؤیایی و آتشی ، او را به شاعر«های اتصالحلقه»

 کند و این همو نصرت رحمانی تا شاملو و فروغ و نیما وصل می

 -بیش وکم -ست. شما ممکن است در کارِ خودِ من کاملن طبیعی

های رویایی را ببینید. من اصلن انکار ورزیهایی از زبانجلوه

ته باشد. در داش ایم؟ شاعر باید حتمن ریشهریشهکنم. مگر ما بینمی

هایی از کارِ یکی دیگر از شاعرانِ هفتاد مثلن ممکن است جلوه

 نصرت رحمانی یا آتشی را ببینیم و این بینامتنیت باید وجود داشته
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. آزاد، حمید مصدق و مشیری را باشد. حاال من تمیمی، میم

« لهای اتصاحلقه»گویم که پیروانِ واقعیِ نیما نبودند و از شاعرانِ نمی

. ما «شاعرانِ زمان»بودند نه « شاعرانِ در زمان»ها آیند. اینبه شمار نمی

عریف ت« شاعرانِ در هفتاد»شاعرانِ هفتاد و شاعرانِ زمان بودیم ولی 

ید علی پور را اگر دقیق نگاه کنیم تأثیرپذیری از سدیگری دارند. زرین

أسفانه این مت بینیم وآمدِ بسیار باال در کارِ او میصالحی را با بس

آید که من تأثیرپذیری گاهی کار را به تقلید کشانده است. یادم می

و هم به او گفتم. ا -ی هفتاد در اوایل دهه -موقع همین نکته را همان

گویند ها میهم با لحنی آمیخته به شوخی گفت که اتفاقن بعضی

سیدعلی صالحی تحتِ تأثیرِ توست! و خندید و من هم البته 

 پور بیشندی زدم. من در همان دوره هم معتقد بودم که زرینخلب

ور پاز حد به کارهای سید توجه دارد؛ یعنی همان زمانی که زرین

خواند آمد و شعر میاش چاپ نشده بود به جلسات میهنوز کتاب

 این دیدم البته این شاعر با تمامِاش میمن تأثیرپذیری را در کارهای

 قا پیدا کند و آن زبان را به نفعِ خودش پاالیشتوانست ارتاحوال می

و مترقی کند اما نکرد و در عوض حدودِ بیست سال سکوت کرد 

ها یک کتاب چاپ کرد و و دست از شعر کشید. در همان سال

یی نشست! و بدتر از همه این است که تأثیری هم در رفت در گوشه

د اصلن گذارجامعه نگذاشت، شاعری که نتواند در جامعه تأثیر ب

یعنی  -به زعمِ من و خانم شوهانی  -تواند هفتادی باشد. هفتادی نمی

تادی روترین شاعر. ناگفته پیداست که شاعرِ هفترین و پیشمترقی

حتمن و حتمن باید تأثیر بگذارد، باید مداومت داشته باشد و 

که های خود را نباید به شکلِ مجرد در کارِ خود بیاورد بلدریافت

یت بیفزاید. تری به مبحث بینامتنها را ارتقا بدهد و مفهومِ متعالید آنبای

دام! پس کبینید؟ هیچپور میها را در کار زرینیک از اینشما کدام

واند تنمی -ی هفتاد حضورِ فعالی داشت اگر چه در اوایلِ دهه -او 

باز هم  دی هفتاهفتادی باشد. البته ما به حرمتِ حضورِ او در آغازِ دهه

و شعرهای جدیدترش را بفرستد اما  از او دعوت کردیم که رزومه

کاری نکرد پس حضورِ او در این کتاب چه او در کمالِ غرور هم

اش هم چاپ شود باز هم لزومی داشت؟ این کتاب اگر جلدِ دوم

که  -ها را گیپور نباید حضور داشته باشد چون این ویژهزرین

یی حضور عرِ هفتادی نیست. گیرم که در دورهندارد و شا -برشمردم 

تاد ی هفداشته، اما به زعمِ من و خانم شوهانی از شاعرانِ ایستای دهه

ءالدین خالقی که در آن دوره شاعر است. ما شاعرانی داریم مثل ضیا

خوبی بود اما بعدها ایستا شد و دست از شعر کشید و رفت شعرهای 

روی  ه به کارِ پژوهش و تحقیقمدحی گفت یا مثلن هیوا مسیح ک

بودند. پس گیر نچنان چشمآورد و البته شعرهایی سرود که دیگر آن

که نبود بل -هایی به تن -پور گرفتار شدن به ایستایی سرنوشتِ زرین

چندین نفر به این مسأله مبتال شدند. سخنِ پایانیِ من اما این است که 

ه شود کمطرح میگاهی اوقات چنین مباحثی از طرفِ کسانی 

ام و فالنی هم گویند من خوزستانیکنند. یعنی مییی فکر میعشیره

رز ست پس باید حضور داشته باشد. ببینید! شعر اصلن مخوزستانی

ی کوچکِ جهانی کدهشناسد. وقتی ما جهان را یک دهنمی

به آلمان  جاروزه شما با فشارِ یک دکمه از اینکنیم و امتعریف می

 .شوید اصلن دیگر این مرزها برداشته شده استوصل می

 

که حتا  -است که یک خوزستانی کننده : بله این مأیوسشوهانی

د چرا گویگیرد و فورن میتماس می -شعرِ خودش در کتاب آمده 

ن مدت پور در ایپرسد که آیا زرینپور نیست؟ از خودش نمیزرین

ر در تنها پوهای بهزاد زرینهپرسد که آیا دادفعال بوده یا نه؟ یا نمی

پور را کتابی که چاپ کرده هفتادی هست یا نه؟ اگر کتابِ زرین

آوردهای تر و با دیدی کاملن انتقادی بخوانیم باید بپرسیم دستدقیق

 پور هست؟یک از شعرهای زرینشعرِ هفتاد در کدام

 

د! رام. اصلن شما ببینید او شعرِ چندصدایی دارد؟ ندا: مؤافقپاشا

ه جا تا چه حد توانستهای مختلف دارد؟ ندارد! آیا زبان در آنروایت

ارتقا پیدا کند؟ نکرده! عزیزمن! فقط تعدادی شعرهای احساسی و 

 !دستیدم
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های متمادی سکوت طور هم که اشاره شد او سال: و همانشوهانی

یگر اش یا تلگرام و جاهای دکرد. البته اخیرن کارهایی را در صفحه

آوردهای هفتاد را در آن هایی از دستکند و گوشهنتشر میم

ه ست؟ نه! شرطِ کافی نیست چرا کبینیم. اما این شرط کافیمی

ن اند که اصلآوردهای آن رو کردهروزه شاعرانی به هفتاد و دستام

هد. پس ددر آن دوره نزیسته بودند و این هم اهمیتِ هفتاد را نشان می

ینیم این پور ببآوردهایی از هفتاد را در شعرِ زرینتروزه دسحتا اگر ام

یر آوردها فراگتواند چیزِ مهمی باشد چرا که این دستدیگر نمی

 اندها روی آوردهشده است و بسیاری از شاعران به آن

 

خص تان مشهای: خب از بحث ایشان که بگذریم در حرفمطلبی

 .داشته باشد شد که گویا قرار است این مجموعه جلدِ دوم هم

 

 .ترکه کارهایی بسیار تکمیلی: نه فقط جلدِ دوم بلپاشا

 

: بله ما باید جلدِ دوم را منتشر کنیم، با دوستانِ بسیاری که شوهانی

 .تر کار کنیموگو بنشینیم و بیشهایی دارند به بحث و گفتسؤال

 

: یعنی جلدِ دوم به عبارتی معطوف به گروهِ سوم است یا هنوز مطلبی

 اید؟مشیِ مشخص و واحدی نرسیدهبه یک خط

 

ان شهای گوناگونی را در ذهن داریم که یکی: گزینهشوهانی

ترِ گروهِ سوم است اما هنوز اختصاصِ جلدِ دوم به شاعرانِ جوان

بینیم چرا که می ایمخصوصی تصمیمِ قطعی نگرفتهی بهروی گزینه

 مبان بدهیی تئوری هنوز باید توضیحاتی به مخاطدر حوزه

 

اعث در بازار هم ب« حرکت و شعر»: شاید نبودِ همان کتاب مطلبی

  .های تکراری شده باشدایجادِ پرسش

 

تر از دهم، اما معضالت نشر را شما بیش: بله من به شما حق میپاشا

گنجد که ما بخواهیم این دردِ دانید و در این مصاحبه نمیمن می

ولی خب آن کتاب هم باید بزرگِ جامعه را هم توضیح دهیم. 

ا ها پاسخ داده شود یا حتتجدیدِ چاپ شود و شاید بعضی از سؤال

 های جدیدی هم مطرح شودپرسش

 

هایی که : باید زمان بگذرد و ما نتیجه بگیریم که از میانِ سؤالشوهانی

 .ار کنیمتر کاکنون مطرح شده است روی کدام مبحث باید بیشهم

 

به  و خانم شوهانی یک کتاب مستقل راجع : ولی احتمالن منپاشا

لِ این مباحث در تکمی -هفتاد باید بنویسیم تا به صورت یک مجلد 

« ادی هفتدر گستره»رسِ مخاطب باشد. ما در کتابِ در دست -

خواستیم حجمِ مقدمه طوالنی شود. اما در این کتابِ مستقل، هم نمی

اشد که چند صفحه بینی هفتاد را فارغ از اهفتاد و هم در گستره

لدِ ی این کار فقط جتوضیح خواهیم داد. منظورم این است که ادامه

دومِ این کتاب نخواهد بود که مثلن شاعرانی را بیاوریم که از قلم 

اند یا شاعرانی را بیاوریم که مثلِ خودِ شما آقای مطلبی! بعدن به افتاده

تر و این روند گستردهی اند. کارهای ما در ادامهگروهِ سوم پیوسته

 ها خواهد بود.تر از این حرفجامع

 

وگو : به امیدِ آن روز. از هر دوی شما ممنونم که در این گفتمطلبی

 شرکت کردید

 

 گزارم: من هم سپاسشوهانی

 

 .کنم: من نیز به سهمِ خودم تشکر میپاشا
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یاِن شعِر دهه  ی هفتاد در حاِل گسترش استجر
 

 

 

 
 

 مالیری مدیرِ نشرِ هشتا شجاع گلوگو بگفت

 «ی هفتادگسترهدر»در خصوصِ انتشارِ کتابِ 

  [از محمد جانبازان وگوگفت]
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ین دومومالیری! نشرِ هشت از بدوِ تشکیل تا سیآقای گل

شانی از ی درخسال برگزار شد کارنامهگاه کتاب که امنمایش

 یحوزهمندی در های ارزشخود به یادگار گذاشته، کتاب

ای ها جی اینادبیاتِ ایران و جهان منتشر کرده است. با همه

در « هفتاد یدر گستره»کردهای کمّی و کیفیِ کتابی با روی

رِ شد. اهمیت این کتاب از نظی این نشر خالی حس میکارنامه

 ست؟شما که ناشرِ آن هستید در چه چیزهایی

 

فراوان  یفتاد عالقهی هپوشیده نیست که من به جریانِ شعرِ دهه

رِ ام و شعداشته و دارم. آثارِ شاعرانِ این دوره را با دقت رصد کرده

 گاهِخودِ من هم از دلِ این جریان بیرون آمده است، یعنی خاست

شعریِ من هم به همین جریان ارتباط دارد هر چند که شعرِ من بعدها 

رم بود به مدِ نظهایی را که هایی شد و توانستم آن مؤلفهدچار تفاوت

ی ست که ازعالقهشعرِ خودم اضافه کنم ولی در کل این ادغامی

ن تر از مخیزد. پس قدرِ مسلم چه کسی بهشخصی من برمی

توانست به نشرِ این کتاب دست بزند؟ کسی که شعرِ شاعرانِ این می

دقت مورد بررسی قرار داده، خود از دلِ این جریانِ ادبی را به دهه

اد را که ی هفتدنبالِ این بودم که شاعرانِ دههمده است؟ من بهبیرون آ

زیرِ یک سقف جمع کرد در یک کتاب  ها راتوان آنعمومن نمی

اری در ی آثارِ آنان بپردازیم. چنین کجمع کنیم تا به قضاوت در باره

ک دادیم تا حداقل یبایست اجازه میپذیر نبود و میامکان همان دهه

تری به این اندازِ روشنکردِ آنان بگذرد تا ما بتوانیم با چشملاز عم دهه

رار بر این ایم و قکارِ مهم دست بزنیم. ما هفتاد را پشتِ سر گذاشته

آوری شده است تا اشعارِ شاعرانِ این دوره در یک کتاب جمع

عنوانِ ناشر یی اتفاق افتاد که من بهبختانه در دورهشود. این کار خوش

ای ابوالفضل نهاد از طرفِ آقکه این پیشبه فعالیت بودم. وقتیمشغول 

ی شدت از آن استقبال کردم. اهمیتِ این کتاب یکپاشا به من شد به

ه شاید رو هستید کهایی روبهاز آن حیث است که شما با برخی از نام

ی  دههی شعرِها را در گسترهتوان آثارِ آنکه آیا میتشخیصِ این

 د. در یی از ابهام قرار داشته باشبررسی قرار داد یا نه در هاله هفتاد موردِ

 

ها را ی آنبینیم که شاید کسهایی را میهای کتاب، نسلبندیدسته

در ردیفِ شاعرانِ هفتاد جای ندهد ولی با بررسیِ آثارشان به وضوح 

درخواهیم یافت که نسبتِ عمیقی بینِ شعرِ آنان و جریانِ شعرِ هفتاد 

د دارد. این یکی از دالیلِ مهمِ استقبالِ من از چاپِ کتاب بوده وجو

است. یکی دیگر از نکاتِ اهمیتِ این کتاب آن است که تالش 

ی هفتاد را در کنارِ هم قرار دهد حتا کند تمامِ شاعرانِ شعرِ دههمی

اگر این افراد مخالفِ کارِ ما باشند و به سختی بتوان با این اشخاص 

پور، هزاد زرینها مثلِ بار کرد. البته جای خالیِ بعضی از نامارتباط برقر

یی هاامید حاللی، شمسی پورمحمدی، رضا بختیاری اصل و نام

های بعدتر هم نبی شود. در میان نسلدیگر در این میان دیده می

اهیم نژاد، سیما منصوری و ابرشهبازی، ابوذر پاکروان، یونس معروف

ر ها دآوریِ آناند که به نظرم با جمعیبهایی غاناصری نیز نام

ها مجلدهای بعدی وزنِ ارزشیِ کار تغییر خواهد کرد. بدونِ این نام

کار تا حدودی ناقص و الکن خواهد ماند و تالشِ ما بر این است که 

 در مجلدِ بعدی کتاب این نقیصه را برطرف کنیم.

 
یی به ارهشهایی که برشمردید و ادر خصوصِ غیابِ بعضی از نام

ن ست تا عنوان کنم که بعضی از این شاعراها داشتید ضروریآن

اد هستند ی هفتگذاریِ جریانِ شعرِ دههمدعیِ لیدری و حتا بنیان

و شرطِ بودنِ نام و آثارشان را در این کتاب منوط به این دانسته 

 برِ این جریان ذکرِ شود.عنوانِ رهشان بهبودند که نام

 

ی هفتاد دانند که شعرِ دههنِ نسلِ اولِ جریانِ شعرِ هفتاد میتمامِ شاعرا

دست نیامد. شماری مسیرهای در ظاهر از دلِ یک جریانِ واحد به

نزدیک اما در اصل متفاوت در فرم و اجرا بودند که هر کدام در همبه

 شعرهایی رخ نمودند و در تکمیلِ این جریان مؤثر واقع شدند، پس 

گوی مشخص را برای آن در نظر گرفت و در توان یک النمی

موردش سخن گفت که مثلن شعرِ عبدالرضایی، خواجات، 

حافظ موسوی از روی آن الگو نوشته  پور، فالح، چایچی و یازرین
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شده باشد. در آن دوره شماری صداهای متفاوت در ادبیات شکل 

ی هفتاد را به وجود آورد و هیچ لیدری را گرفت که شعرِ دهه

را  پور شعرِ خودشتوان برای این جریان در نظرگرفت. زرینینم

سرود، عبدالرضایی صدای داشت، خواجات شعرِ خود را می

. ی شاعران نیز با اتکا به روشِ خود حضور داشتندخودش بود و بقیه

ه ها و تشابهاتی نیز وجود داشت ولی ما با این پدیددر این میان تفاوت

روی دستِ کسی بنویسد و مجموعِ این  مواجه نبودیم که کسی از

وجود اد را بهی هفتی اصلیِ شعرِ دههها و تشابهات بود که تنهتفاوت

به  شناسیِ خودشان را نسبتها، نگاه و زیباییآورد. هر کدام از این نام

کردند. تجمیعِ این شعر داشتند و هر کدام راهِ خود را دنبال می

تاد منجر ی هفنامِ شعرِ دههت معاصر بهیی در ادبیاها به پدیدهنگرش

ری باشد باید از شع بری این دههشد. اگر کسی مدعیِ لیدری و ره

صحبت کند که جریانِ غالبِ تمامِ شاعران به او متصل شود یعنی 

ز آن ی جوانب ادبی متأثر اشعرها از حیثِ زبان، فرم و محتوا و کلیه

ریانِ شعرِ واجه نیستیم. پس اگر جشاعر باشد. ما با چنین جریانِ غالبی م

کارِ خود  دلیلِ آن است که هر کدامشود بههفتاد بینِ افراد تقسیم می

و  اند. شاید همین تنوع، تفاوتاند و صدای مستقلِ خود بودهرا کرده

های پیش از گیِ شعرِ این دهه نسبت به شعرِ دههتمایز باعثِ برجسته

گر کسی ادعای لیدریِ این خود باشد. سخنِ من این است که ا

های تمامِ گیهایی صحبت کند که ویژهجریان را دارد باید از شیوه

داشتیم آثار را شامل شود. ما اگر چنین جریانِ غالبی را در این دهه  می

سی کردیم. پس اگر کی آن صحبت میصورت باید در بارهدر آن

یخی باهِ تارمدعیِ لیدریِ جریانِ شعرِ هفتاد باشد، سخت در اشت

  قرارگرفته است.

 
 ی هفتاد از یک ضرورتِ تاریخی شکلمن نیز معتقدم شعرِ دهه

ی آن تواند پدیدآورندهتنهایی نمیگیرد و یک شخص بهمی

های جریانبا وجودِ خرده -باشد. محصور دانستنِ یک جریان 

نام یک شخص و برای یک صدا، حرکت به سمتِ به -موازی 

ست که صدایی شدنِ آثار ادبی و هنرییا تکصدایی بودن تک

ست که گرفته از یک منشِ استبدادی و توتالیتریخود نشأت

های فرهنگی در جوامعِ بسته است. از این نکته که ی نظامویژه

بگذریم بفرمایید از نظرِ شما ضرورتِ بازخوانیِ شعر موسوم به 

واند برآیند تیی هفتاد می هفتاد تحتِ عنوانِ شعرِ در گسترهدهه

 چه عناصری باشد؟ 

 

ن چه اهمیت داشت ایعنوانِ ناشرِ تخصصیِ ادبیات آنبرای من به

همه هیاهو، به چه سرنوشتی دچار شد. پرسش بود که یک دهه با آن

ی آن خواهند کرد و وجدانِ ادبی در گان چه قضاوتی در بارهآینده

قریب به بیست ی آن چه حکمی خواهد داد؛ آن هم در زمانی باره

ی ادبی. قریبِ بیست سال است که از آن سال پس از وقوعِ آن دهه

ترین زمان برای قضاوت در گذرد و حاال بهدادِ ادبی میرخ

ی ادبی آن دوران است، دورانی که در آن ناشرانِ خصوصِ کارنامه

فراوانی داشتیم و آثارِ فراوانی منتشرشد، دورانی که در آن نشریاتِ 

های فراوانی منتشر شدند و به نامهها و فصلنامهو ماهتخصصی 

نامِ دولتِ ی حضورِ یک جریانِ سیاسیِ محبوب بهواسطه

ر د -و ارشادِ اسالمی  کردِ مؤفقِ وزارتِ فرهنگاصالحات و عمل

در آن دوران توانست بر شعرِ شاعرانِ آن دهه و  -ی چاپ حوزه

نجش و اتفاقات باید موردِ س تثبیتِ آن تأثیرِ خود را بگذارد. این

 ی قابلِحاال که ما فاصله -گرفت و این داوری داوریِ ما قرارمی

هایی گیرد. شماری از نامتر صورت میبه -یی با آن داریم مالحظه

روزه دیگر از شاعری دست سرودند امی هفتاد شعر میکه در دهه

دهند. هم می ها کالجِ شعر دارند و مدرکِ شاعریاند. بعضیکشیده

ه های دیگری از ادبیات روی آوردبعضی دیگر از آن افراد به گونه

کنند یشان شکل ایجاد کنند؛ به فرم نگاه مسعی کردند که با کلمات

از زبان وفرم  که متشکل -و به ادبیات به شکلِ یک محصولِ فکری 

 -باشد، متشکل از محتوا باشد و متشکل از فرآیندهای دیگر باشد 

کنند؛ مثلِ شعرِ مهرداد فالح که آن را به شکلِ یک ه نمیتوج

« یدنیخواند»یی که نامِ آن را بیند، همان پروسهی اجرایی میپروسه

ی هفتاد به شمار های مشخصِ شعرِ دههگذارد. این افراد از چهرهمی

اید ی نخست شدر وهله« ی هفتاددر گستره»آمدند. ما در کتابِ می
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ها را داشتیم که قضاوت در خصوصِ این نام قصدِ گردآوری و

ها چه همان نقد است. اکنون این سؤال مطرح است که این نام

اد ی هفتنامِ شعرِ دههها چیزی بهروزه در خودِ این ناماند؟ آیا ما امشده

أخرِ ی هفتاد در اشعارِ متهای شعرِ دههبینیم؟ آیا چیزی از مؤلفهرا می

توانید نامِ ناخواه شما نمیدارد؟ خواه علی عبدالرضایی وجود

عبدالرضایی، فالح، چایچی، حافظ موسوی، پگاه احمدی، گراناز 

موسوی، خواجات، زرین پور را از این جریان حذف کنید و بعد به 

که خودِ نهای بعد بپردازید. ایبررسیِ تأثیرِ شعرِ هفتاد بر شاعرانِ دهه

شان در موردِ شعر وفادار ییههقدر بر عقایدِ آن داین شاعران چه

ها ست. من شاهد بودم که بعضی از این ناماند مبحثِ دیگریمانده

اند اعالمِ برائت ی هفتاد سرودهحتا از دفاترِ شعری که در دهه

ی در گستره»ترین زمانِ ممکن به انتشارِ کتابِ اند! پس ما در بهکرده

ه بپردازیم. من ررسیِ این دورترین شکل به بدست زدیم تا به به« هفتاد

ی ی هفتاد در حالِ گسترش و ادامهکنم جریانِ شعرِ دههفکر می

ی معناداری با جریانِ شعرِ موسوم به مرزهای خودش است و فاصله

 نویسی دارد. ساده

 
ا چه در روزگارِ کنونی ت« ی هفتاددر گستره»از نظرِ شما کتابِ 

نه از حذفِ تأثیرپذیریِ منفعالرو و حدی در بازخوانیِ شعرِ پیش

 نویسی مؤثر خواهد بود؟جریانِ ساده

 

ه که ما در چام. اینواره مشکل داشتههم« روشعرِ پیش»من باعنوانِ 

زِ کنیم بسیارحائرو اطالق مییی و به چه شعری عنوانِ پیشدهه

 رو بودهی خود پیشاهمیت است. شعرِ هوشنگ ایرانی در دوره

دار یی برخوروغ و سهراب نیز از چنین خصیصهاست و شعرِ فر

روِ دوران خود بوده و چنین عنوانی را به اند. شاملو شاعرِ پیشبوده

عرِ یی به نوعی با شتوان نسبت داد. پس ما در هر دههرؤیایی هم می

تاد را تنها شعرِ ی هفتوانیم شعرِ دههرو هستیم، یعنی ما نمیرو روبهپیش

 قبل از ی هفتاد در قیاس با شعرِنظر بگیریم. دهه روِ فارسی درپیش

 رو بوده است، یعنی همان چیزی که من به آقایخود شعرِ پیش

ی هشتاد را نهاد دادم و به ایشان گفتم که شعرِ دههابوالفضل پاشا پیش

تاد با عنوانی ی هشی هفتاد دید. باید به شعر دههتنها نباید در گستره

ی آن قضاوت کرد. هر چند باید به ر بارهمجزا نگریست و بعد د

تا  ی دومِ آن دههی هفتاد را از نیمهیی، بررسیِ شعرِ دههشکلِ دوره

ی هشتاد در نظر گرفت ولی برخی از دفاترِ منتشرشده ی اولِ دههنیمه

ی دوم هشتاد و یا اواخرِ آن دهه حکایتِ دیگری دارند و با هر در نیمه

موردِ  یش بگیریم شخصیتی هفتادی ندارند وروشی که در نقدِ اثر پ

 گونه که ما در بررسیِگیرند، درست هماناین بررسی قرار نمی

 ی کردهای دههی اول تا اواسطِ آن دهه با رویی هفتاد، از نیمهدهه

صت بر ی ششصت نیز مواجه بودیم. یعنی تأثیری را که شعرِ دهه

 فت.وان نادیده گرتی هفتاد گذاشت نمیگیریِ شعرِ دههشکل
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مشکالت و مدت زمانی که بر کتاب و چاپِ آن گذشت چه بود؟ 

منتشر  1۳۸1 گاهِ سالِمخاطبان انتظار داشتند این کتاب در نمایش

 شود.

 

چاپِ  کتاب در ایران کارِ بسیار مشکلی شده است. خصوصن اگر 

ر ترین میزانِ سانسور به چاپ برسد. دبخواهید یک کتاب با کم

 ویژه اگر در یکی شعر کار به مراتب دشوارتر است. بهحوزه

مجموعه قرار باشد شما به چاپِ شعرِ شاعرانِ زن نیز بپردازید. ما برای 

بگیریم.  سختی توانستیم مجوزبه« ی هفتاددر گستره»چاپِ کتابِ 

هایی بود که عنوانِ ناشرِ ادبیات یکی از کارها و کتابیعنی برای من به

راه بود. شما در برای آن با دشواری فراوان هممجوز گرفتن 

ع  که بتوانی از یک اثر دفای اخذِ مجوز برای اینخصوصِ پروسه

ترین آسیب کنی باید وقت و انرژیِ فراوانی صرف کنی تا آن اثر کم

ها و تکنیم که قضاوگی میرا در ممیزی ببیند. ما در محیطی زنده

ر شود. شاید هیچ اصولی بل مییی اعماها به صورتِ سلیقهنظارت

کارِ نظارتِ آثار و کتب وجود نداشته باشد. مثلن ما کتابی را در یک 

رای ایم، اما وقتی بترین آسیب چاپ کردهی زمانی بدونِ کمبرهه

چاپِ دوم همان کتاب در همان دولت و با وجودِ همان مدیرِ کل و 

ایم، شاهدِ اعمالِ ی ارشاد اقدام کردهبا همان تیمِ شاغل در اداره

ایم و کتاب با مشکلِ ممیزی مواجه شده اصالحاتِ زیادی بوده

در »گو باشد. در چاپِ کتابِ که کسی پاسخاست، آن هم بدونِ آن

ی توانستیم این سختبا مشکلِ ممیزی مواجه بودیم و به« ی هفتادگستره

 کتاب را از دستِ آن گروهِ بررس خارج کنیم. در مجموع دو دلیلِ

عمده باعث شد که چاپِ این کتاب مشمولِ مرور زمان شود. یکی 

حجیم بودن کتاب و دیگری تالشِ مضاعفی بود که باید برای 

ن آمد تا ایعمل میتوجیهِ گروه بررس جهت اخذِ مجوزِ کتاب به

 ی ممیزی مواجه شود. از طرفیترین آسیب در حوزهکتاب با کم

اهرن دشوارتر از مابقیِ اخذِ مجوز برای چاپِ کتابِ شعر ظ

موضوعات است. خصوصن اگر موضوعِ آن کتاب هم شعرِ 

 ی ارشاد با این مسأله خیلیکنم ادارهرو باشد و من گمان میپیش

های شعر های ادبیاتِ داستانی، کتابمشکل دارد. در قیاس با کتاب

ررسِ های بکنند. گروهتری را برای اخذِ مجوز صرف میزمانِ بیش

دهند. سختی مجوز میی ترجمه  نیز بههای شعر حتا در حوزهکتاب

« هفتاد یدر گستره»از همین حیث روندِ بررسی و اخذِ مجوزِ کتابِ 

 زمانِ زیادی را طی کرد. 

است  ی ارشاد به جایی گیر دادهی قابلِ توجه این است که ادارهنکته

بیات ی ادهکند و آن هم حوزترین آسیب را به جامعه وارد میکه کم

های گی طبعن هزینهاست. باید در برابرِ تیغِ سانسور ایستاد و این ایستاده

ی آن صرفِ زمانِ بسیار ترین هزینهخودش را خواهد داشت و کم

 در»بختانه در نهایت چاپِ کتابِ برای اخذِ مجوز است. خوش

دِ در ح راه بود و شایدترینِ میزانِ ممیزی همبا کم« ی هفتادگستره

بر ی ممیزی شد. علتِ اصلیِ زماندو سطرِ آن مشمولِ قاعدهیکی

بودنِ چاپِ این کتاب صرفِ راضی کردنِ گروهِ ممیزیِ اثر 

 گذشت.

 
 ی این کتاب چیست؟ی جدیدِ شما برای ادامهبرنامه

 

م ی نخست سعی کنیباید در وهلهما در مجلدهای بعدیِ کتاب می

یِ شعرِ اند به طبع برسانیم؛ چون بررسادهشعرِ شاعرانی را که از قلم افت

ی هفتاد بدونِ ذکرِ نامِ بعضی از این شاعران، اثر را دچارِ مشکل دهه

طور که گفتم ها همانو نقص خواهد کرد. بعضی از این نام

 ها دفاترِ ی هفتاد هستند. به هر جهت بعضی از نامی شعر دههنامهشناس

و شعرِ آنان در این مجموعه خود شعری داشتند که عدمِ ذکرِ نام 

برای  بختانه ما محدودیتینقصی آشکار بر کارِ ما خواهد بود. خوش

یم. چه ندار« ی هفتاددر گستره»ی مجلدهای بعدی کتابِ چاپِ ادامه

باید به  اند وبسا هنوز بسیاری از شاعرانِ جوان باشند که دیده نشده

همت بگماریم. هدفِ ما چاپِ آثار و معرفیِ آنان در این مجموعه 

عرِ هفتاد شناسیِ شی جریانبر پایه« ی هفتاددر گستره»در کتابِ 

 ناخواه ما را با قضاوت مواجه شناسی خواهاستوار است و این جریان
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ست. شما چیزی را از نفرِ قبل ز نظرِ من ادبیات مثلِ دوی امدادیا
نکنید  سپارید. اگر این شیوه را رعایتگیرید و به نفرِ بعدی میمی

ردونه خارج خواهید شد. و یا چوب از دستِ شما بیفتد از این گ
ر آن دهند و چیزی بهایی که چوب را گرفته، به نفرِ بعدی میآن
 اند.درستی انجام دادهافزایند کار را بهمی

 

 

ترین خواهد کرد و برای داشتنِ قضاوتی صحیح، ناگزیریم که به به

 شکل عمل کنیم. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

گونه از حیثِ شکلی ومحتوایی چهرا « ی هفتاددر گستره»کتابِ 

 کنید؟ارزیابی می

 

در مورد کلیتِ کار باید عنوان کنم ما زمانی دست به چاپ کتاب 

زدیم که هم از حیثِ کیفیتِ اجرایی و هم از حیثِ زمانی دچارِ 

ودن به سامانِ کاغذ و نزدیک بمشکالتی بودیم. از طرفی اوضاعِ نابه

گاهِ کتابِ تهران مشکالتِ ن نمایشیروزهای برپاییِ سی ودوم

کاررا افزایش داد. اما در خصوصِ اشعارِ کتاب هم اگر بخواهم 

که شعرشان در  هاییصحبتی داشته باشم باید بگویم بسیاری از نام

خوبی ی شعرِ هفتاد بهکتاب به چاپ رسیده است باید هم در حوزه

از شعرِ  بتی هفتاد. وقتی صحی گسترهدیده شوند و هم در حوزه

 علق که منظور جریانی باشد که صرفن متشود نه اینپس از هفتاد می

ست که ی هفتاد است. جریانِ شعرِ پس از هفتاد جریانیبه شعرِ دهه

آوردهای متعلق به خودش را شعرِ هفتاد را از سر گذرانده و دست

ی در گستره»ی رقم زده است. من شعرِ بعضی از شاعرانِ مجموعه

فیتِ دانم: هم به علتِ کیرا از دو منظر قابلِ دقت و بررسی می« دهفتا

دانم و هم در کارشان منسوب می ها را به این دههادبی که دارند آن

شاعران ه از توان دید. این دستهفتاد را می تر از شعرِحرفی تازه

  ی هفتاداند صدایی تازه در دلِ شعرِ هفتاد باشند و بر شعرِ دههتوانسته

 

اند. شما در بررسیِ اشعارشان اند و از آن فراتر رفتهچیزی افزوده

د ولی حقیقتن ی هفتاد را ببینیتوانید به وضوح تأثیراتی ازشعرِ دههمی

توان در تر را نیز در خود دارند. میبسیاری از این شعرها چیزهایی تازه

ی هفتاد هههای این دسته از شعرها با شعرِ دها و شباهتی تفاوتباره

نوشت و صحبت کرد. تمایزهای فراوانی نسبت به هفتاد در چنین 

ادی ها را اساسِ هفتتوان صرفن مشابهتشود و نمیآثاری دیده می

. شما ستشان فرض کرد. از نظرِ من ادبیات مثلِ دوی امدادیبودن

د. اگر این شیوه سپاریگیرید و به نفرِ بعدی میچیزی را از نفرِ قبل می

ا رعایت نکنید و یا چوب از دستِ شما بیفتد از این گردونه خارج ر

دهند و هایی که چوب را گرفته، به نفرِ بعدی میخواهید شد. آن

از این  اند. برخیدرستی انجام دادهافزایند کار را بهچیزی بر آن می

ی هفتاد را در خود دارند و چیزهایی نیز از شاعران چیزی از شعرِ دهه

 نامه دارد و در حالِ یافتنِ امضایاند. شعرشان شناسآن افزوده خود بر

د است ی هفتاخودشان در شعرند. بخشی از شعرشان متعلق به دهه

ی هشتاد ولی بخش دیگری از آن فراتر رفته است. وقتی ازشعرِ دهه

شود و ی دوم آن شروع میگوییم که از نیمهکنیم و میصحبت می

دانیم در واقع از همین ی هفتاد میلق به دههی اول آن را متعنیمه

ها کنیم که تعدادِ قابلِ توجهی هستند و نباید آنشاعران صحبت می

ی ی هفتاد در نظر گرفت اگر چه از شعرِ دههرا فقط شاعرانِ دهه

 باشند. هفتاد تأثیر پذیرفته

 
و  کنیمی رشدِ تکاملیِ شعرِ هفتاد صحبت میکنم داریم در بارهحس می

 .گوییماز یک روندِ تکاملی در دلِ یک جریانِ ادبی سخن می

اگر من بخواهم از شعرِ تکاملی صحبت کنم باید اتفاقاتِ 

عنی ی هفتاد بدانم، یی شعرِ دههی هشتاد را هم ادامهفردِ دههمنحصربه

گویم بخشی از ادبیاتِ این ی آن جریان. من میشدهشکلِ کامل

و ی هفتاد است أثیرِ ادبیاتِ دههدسته از شاعران تحتِ ت

گانِ کتاب جنابِ ابوالفضل پاشا و خانمِ آفاق شوهانی گردآورنده

شعرِ  اند ولی بخشِ دیگری از شعرِ آنان ازدرستی از آن سخن گفتهبه
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بینیِ ی هفتاد فراتر رفته است و ما را با تشخصی تازه و با یک جهاندهه

ا رو کرده است. ما دراین اشعار ببهی هفتاد رومتفاوت از ادبیاتِ دهه

ن خوبی در ایها را بهتفاوت ایم. ما اینگی مواجهروزشدهنوعی به

کنیم. البته الزم است اندکی از این واقعه گروه از شاعران مشاهده می

ا شعرِ شان را بها و تمایزهاینیز بگذرد و این دسته از شعرها تفاوت

نویسی به د چرا که نوعی متفاوتتر آشکار کننی  هفتاد بیشدهه

. شودی نگاه، زبان و شکلِ روایت در شعرشان دیده میواسطه

گری که در شعرِ شاعرانی از جمله خودِ من المثل نوعِ پساروایتفی

یی کاملن متفاوت ازشکلِ روایت در شعرِ هفتاد وجود دارد گونه

 است.
 

ی در شعر. نویساید برگردیم به جریانِ موسوم به سادهاگر مؤافق

یک پارادایم  نویسی در شعراگر ما باور داشته باشیم که جریانِ ساده

و خود را  گیردی هفتاد قرار میاست که در برابرِ جریانِ شعرِ دهه

میل ی ادبی معرفی و حتا تحعنوانِ یک آلترناتیو به جامعهبه

 یکند، با توجه به وضعِ فرهنگی و فکری غالبی که در جامعهمی

ی میل به یکه به شکلِ فزاینده -کنونی با آن مواجه هستیم 

ر به نظرِ شما د -شود سازی در تمامِ ساحات در آن دیده میساده

کدام بر  رفتاری-تقابلِ این دو جریان و این دو الگوی فرهنگی

دیگری مسلط و چیره خواهد شد. به عبارتی در این تضارب و تقابل 

یات خواهد کرد و مخاطبِ اصیلِ ادب کدام بر دیگری برتری پیدا

 را خواهد یافت؟

 

از هم بینم. بنویسی را تنها جریانِ غالبِ این دهه نمیمن جریانِ ساده

رغمِ شلوغی و کثرتِ دهد؛ بهی هشتاد رخ میآن اتفاق که دردهه

های ماقبلِ هفتاد وجود دارند، جریانِ شاعرانی که در قیاس با دهه

توان تصور کرد. از خیلِ عظیمِ غالب نمی نویسی را جریانِساده

توان به جریانِ موسوم به شاعرانِ این دهه تنها گروهی را می

نویسی منتسب دانست و گروهی دیگر را نه. در کل این جریانِ ساده

ی ما جایی برای خودش باز کرده، تا حدودی نویسی در دههساده

رد. من پشتِ سر بگذای ماقبل از خودش را توانسته است جریانِ دهه

 یتر از دههگی خیلی باور ندارم. این جریان پیششدهی چیرهبه مقوله

ی هشتاد شده، توانسته ماقبل از خودش آمده، قدرتِ مسلم دهه

ی ی هشتاد از آنِ خود کند و شاید بخشتری را در دههی بیشگستره

با  -اند بوده ههن ددنبالِ حفظِ فاصله با آکه به -از شاعرانِ هشتاد را نیز 

راه و حتا در خود هضم کرده باشد، منظورِ من شاعرانی خود هم

زمان که ی همی هفتاد بودند، یعندنبال حفظِ فاصله با دهههستند که به

کردند و تا حدودی محصولِ ی هفتاد را در خودشان هضم میدهه

ی دهه از تردورانِ ماقبل از خودشان بودند، خواستند چیزی متفاوت

لِ نوشتار و بینید که آن شکماقبل ازخودشان تولید کنند. ولی شما می

تاد ی هشی هفتاد در بینِ شاعران معمول بود در دههزبان که در دهه

نتوانست مخاطبِ کثیری پیدا کند. مثلن شما در شعرهای فالح، 

عبدالرضایی، پگاه احمدی، رضا چایچی و حتا بهزاد خواجات 

معنادار را با  یی هفتاد این فاصلهانِ مهم و تأثیرگذارِ دههعنوان شاعربه

 توانید مشاهده کنید.شان میخودِ هفتادی

 
 شود؟ کرد از کجا ناشی میاز نظرِ شما این تفاوت در روی

 

تاد به ی هفطور که بعضی از شاعرانِ شعرِ دههکنم همانمن فکر می

 کردند و با فرین نگاه میگراندِ افتخارآعنوانِ یک بکاین جریان به

گرفتند، بعدها به همان اندازه هم سعی کردند آن عکسِ یادگاری می

تاد با یک ی هفاز این جریان فاصله بگیرند. ما ممکن است درشعرِ دهه

ی قبل از خودش مواجه گیِ خاص در قیاس با شعرِ دههبرجسته

ی اعران دههز شبینید که بعضی اهمان اندازه هم شما میباشیم ولی به

ند از آن طورِ ناخواسته سعی داشترغمِ توجه به آن نوع شعر بههشتاد به

فاصله بگیرند. پس چنین دالیلی منجر شد که این شاعران به سمتِ 

که  -هایی را نویسی گرایش پیدا کنند و برخی از آن مؤلفهشخصی

ها استفاده شان از آن مؤلفههای قبلیبه آن باور داشتند و در شعرِ سال

وعی طنز توانم به نها میکنار بگذارند. از بینِ این مؤلفه -کردند می

ی مشترک در کارِ این شاعران بود و یا اشاره کنم که یک شاخصه

االیی آمدِ بی هفتاد بسی شاعران دههسفیدخوانی که در کارنامه

 نشینی برای آن بود که بعضی از شاعرانِ داشت. شاید هم این عقب
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ها به وهتر پیدا کنند. شاید این شیی هفتاد خواستند خودشان را بهدهه

مذاقِ خیلی از شاعرانِ آن دهه خوش نیاید. من معتقدم یک 

د شود. شایها یافت میی انساندیکتاتوریِ پنهان در وجودِ همه

دیدند و ها خوابِ شاملو را هم میبعضی از این شاعران حتا شب

تاتوریِ کنم این دیکشاملو باشند. من فکرمیدوست داشتند مثلِ 

 شان خودکه هر کدامسمتِ اینها را بهپنهان در شاعرانِ آن دوره آن

را مدعی و لیدرِ این جریان بدانند پیش آورد. پس تصمیم گرفتند تا 

شکل و طرحِ متفاوتی برای آن مهندسی کنند و این طرح را نیز به 

 اجرا دربیاورند. 

 

 
 

 قدری از لحاظِ بسترسازی آمادهبتوانید یک جامعه را به شما باید
ترین هزینه در اختیارِ مردم کنید که محصوالتِ فرهنگی با کم

قرار بگیرد. اگر هدف این باشد که میزانِ دانشِ یک ملت رشد 
کند باید بسترِ این رشد هم فراهم گردد. ولی وضعی که برای 

 سو و رشدِافتاده از یک خوانی در کشورِ ما اتفاقکتاب و کتاب
 خود از اینروزافزونِ قیمتِ کتاب از سوی دیگر مردم را خودبه

 مقوله دور کرده است.

 
 

 

در »وگو در خصوصِ فروشِ کتابِ در دقایقِ پایانیِ این گفت

 ؟ه بودگوناز شما بپرسم. فروشِ کتاب چه« ی هفتادگستره

 

ی پیش وخیم فروشِ کتاب در کشورِ ما اصلن خوب نیست. وضعِ

هایی هم به شکلِ پنهان در این موضوع  دخیل هستند. آمده و دست

فرد یا  کنند. هیچها به فروشِ کتاب کمک نمیمتأسفانه رسانه

ردم هم کنند. البته مارگانی، مردم را به کتاب خواندن تشویق نمی

 یی امعهجخوبی نشان داده هررند. تاریخ بهشرایطِ کتاب خواندن را ندا

 

 

 

ترین آسیب را ی معناداری افتاده بیشاش با دانش فاصلهکه بینِ مردم

 دیده است. 
 

 به کتاب میلِ -هر دو  -هم اقتصادِ فرهنگی و هم فرهنگِ اقتصادی 

 اند.گی و بلوغِ فکری را ازمردم گرفتهیافتهخواندن و قوام

 

سترسازی  بقدری از لحاظِبله. دقیقن. شما باید بتوانید یک جامعه را به

یارِ مردم ترین هزینه در اختآماده کنید که محصوالتِ فرهنگی با کم

قرار بگیرد. اگر هدف این باشد که میزانِ دانشِ یک ملت رشد کند 

باید بسترِ این رشد هم فراهم گردد. ولی وضعی که برای کتاب و 

زونِ سو و رشدِ روزافخوانی در کشورِ ما اتفاق افتاده از یککتاب

خود از این مقوله دور کتاب از سوی دیگر مردم را خودبه قیمتِ

بگویم که  باید« ی هفتاددر گستره»کرده است. در خصوصِ کتابِ 

 شد، باز هم ضامنِ فروشِ باالیتری چاپ میحتا اگر با قیمتِ کم

ه است. روزه از دست رفتآن نبود و متأسفانه همین فروشِ پایین هم ام

نده ی فضای مجازی به نویسواسطهافراد تنها بهدر این میان شماری از 

اند. تنها تعدادِ فالوورهای آنان در فضای مجازی و یا شاعر تبدیل شده

ن بودِ وضع موجود چنداسازد. من به بهها نویسنده و یا شاعر میاز آن

د اگر طورِ اخص به ادبیات توجه دارنامیدوار نیستم و نشرهایی که به

 توانند تا چند سالِ آینده دوامت قرار نگیرند نمیواقعن موردِ حمای

 های خاصِ ادبیاتباید هم از سوی مخاطببیاورند. این حمایت می

های متولیِ امورِ فرهنگی صورت گاهباشد و هم از سوی دست

 پذیرد. 

 
 وگو شرکت کردیداز شما ممنونم که در این گفت

 

 .گزارممن هم از شما سپاس
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 پس از شکار

 [مهرداد فالح]
 

 ی بازآمده از شکارآلودهکلماتِ گل

 نامی رای بیی ناشناختهپرنده

 با خود به خانه آوردند

 قطراتِ خونِ ریخته از گلوی شکافته

 بر سرانگشتِ کودکان.

 

 نشان به نشان

 گلی روییده بود از جنسِ بلور

 کردینگاه که می

 شکست و از آن شکستمی

 خاستصدایی برنمی

 

 ها را گرفتیم و روشنِ گلردِ 

 رفتیم و

 ناگهان دیدیم

 ایمی دنیا ایستادهبر لبه

 

 ی شیرینِ سقوطسرگیجه

 پا پس کشیدیم و بازآمدیم

 کردندکودکان هلهله می

 ی مردهو پرنده

پر کشیده بود!  

 

 

 

 

 

 در روشنای سپیده

 [خانیکوروش همه]           
 

 جاآن

 یک چارپایه بود

 سپیده

 ایستادمیروی آن 

 

 جا همآن

 دیدبا دهانی بسته می

 آسمان و 

 اش رارنگِ چشمانِ کودک

 -آبی و آرام  -

 

 دانست امامی

 غروب

 اش را بر خاکسترِ باد خواهد نشاندخانه

 ها را بر خاکشکوفه

 

 در روشنای سپیده

 سکوت

 کنارِ چارپایه افتاده بود
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 دانمنمی

 [یزدان سلحشور]              
 

 

 اممُهر را آوردهاین رازِ سربه

 گیر نباشیکه دل                    

 شکندکه می  ییآینه

 شود از توکه کنده می  و دلی

 شاید هم

 امفراموش کرده  فراموشی را

 ات به در راو نگاه

 بسته بود  که پیش از بسته شدن

 

 واقعن چه پیش آمده؟

 اشی تاریخیاز گردنه  آب 

 ؟شار شدهآب

 اشبه ماغِ طبیعی  یا گوزن

 دل خوش کرده؟

 شاید

 ایم به پاآتشی کرده

 که آبِ اول داستان هم

 کنداش نمیخاموش

 

 دانم! نمی

 اماز ندانستن آمده

 و البد

 گردم.برمی جا...به همان

 

 

 شاید از مرگ

 
 

 [صمد تیمورلو]
 

 اندها در تو باال آمدهشاید سنگ

 کندینی میها سنگو سرت روی این سنگ

 

 شودفرض کن این مربوط می

 به خوابی که در آن هیچ آسمانی نیست

 اندی روی زمینشدهگانِ کشفها تنها پرندهو کالغ

 هابال زدنِ آنکه با بال

 شودچیز گرم میهمه

 توانیو تو انگار می

 ها بیرون بیاییاز پشتِ این کلمه

 های کاغذیو سوار بر اسب

 ی ناپدید شویهای کاغذروی جاده

 

 فرض کن من و تو داریم

 زنیمبعد از مرگ با هم حرف می

 قبرهامانو کسانی روی سنگِ 

 اندتا انتهای این سطر گریسته

 

 جا جهنم استشاید این

 با تختِ خوابی پر از سنگ

 

□ 
 

 ایمما دیوانه شده

 شاید از مرگ

 همه کالغشاید از این
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 سنگِ مزار

 [ناصر پیرزاد]
 

 ها گرفتمرا از تمامِ تیمارستان سراغِ تو

 های پیری.از تمامِ پارک

 های شمال بسته بوددرِ تمامِ خانه

 های سال.درِ تمامِ تقویم

 شد پریداز دیوارهای مردم هم که نمی

 ی هر عید.از روزهای بسته

 

 گیرمسراغِ تو را از سفید می

 های ریخته در پای بیداز برف

 پاییز هر چه بود

 ی در تبعید جا نداشترندهبرای یک پ

 

 تو بریدمآن پیچِ تند را که بی

 پایانِ هر چه خیابان بود

 آن دره را که رسیدم

 آغازِ هر چه بیابان.

 

 و امروز

 دختری کو که بیاید دنبالِ من

 سراغِ مرا از تو بگیرد:

 ها خندیدیی که در تمامِ تیمارستاندیوانه

 های هر چه پیری نشستدر پارک

 های شمال را ورق زدها و خانهتقویمِ راهو هر چه 

 و سرانجام

 ی پایانِ این شعربر نقطه

کفن پوشید

 به یاد بیاور

 [پورکوروش کرم]
 

 تماشا را 

 کشانَدبه سقفِ یخیِ غارها می

 من که بلورها

 اندام نیفتادههایاز مژه

 

 به یاد بیاور

 پسری از قُرُقِ توفان و تگرگ که برگشت

 اشصورت

 آورْدیی را به یادِ کسی نمیطرهخا

 

 امهای گلویها با رگوقتی که لب

 انددوخت خورده

 گونه بگویم او کیستچه

 نشینِ گردوغباری عظیممن که بر ته

 روم  راه می

 نه!     

 که فرود خواهم رفت!

 

 کنی این هزارهفکر نمی

 گور کرده است؟بهی خود را زندهمردِ همیشه

 آه شعرِ نزدیک!

 بگذار در غروبِ یک نقاشی

 خود را دور کنم

 ی منبگو در سایه

 ستاره بچینند 

 ماه ببینند

 شعر بگویند
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 او

 

 

 [بیانیسعدی گل]
 

 

 هایی که برادر بوداو وقت

 مصرف در تابستانچون دودکشی بیهم

 رفتدر رؤیا فرومی

 

 هایی که پدر بوداو وقت

 سازدلکی که آشیانه میشبیهِ لک

 ا راهدودکش

 رْدآوَاز رؤیا بیرون می

 

 هایی که کارمند بوداو وقت

 اشهای ذهنبا هیزم

 های تنها زیرِ دودکش

 ساختکلبه می

 

 هایی که شوهر بوداو وقت

 ها راترق سوختنِ چوبترق

 اشهایی چشمدر شومینه

 شد بشنویمی

 

 او وقتی که مُرد

 های جهانلکی لکهمه

 های جهان رای دودکشهمه

 ترک گفتند

 

 

 

 

 ست اصلی که اسبی

 

 

 [ی حسینیزبیده]
 

 

 بینینمی افتد و اصلی که از تو می

 ست حکایتِ اسبی

 دود که در من می

 اشخواهمو نمی

 

 دود رابطه در فاصله ریختن را می

 تکرارِ فاجعه را 

 گشت به چاهی که از عمیق برمی

 وقتی که دوستِ خودم بودم 

 ست رؤیای آینه بر پو

 ات ی خیسو دستِ رد به سینه

 اما 

 ها بود گیبرای گریز از بسته

 ها که جوهری شدند انگشت

 

 نویسم می

 الی همین شعر و البه

 شوندات سپید میهایچشم
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 روراه

 

 

 [ابوالفضل نظری]
 

 

 ام سایه

 ها از ویترین

 های اختصاصی از پارکینگ

 روی هتل از راه

  -اش تا صبح روشن است ایهکه چراغ -

 کند... عبور می

 

 چرخانمکلید را توی قفل می

 یی ات گذاشتههایلیوانِ آب را کنارِ قرص

 و روی تخت 

 شود ی هرچیزی که بیدار میسایه

 گیرد سراغِ خودش را می

 کند دست دراز می

 

 آفتاب 

 های پرده از الی کرکره

 کند آب عبور میو لیوانِ  صندلی     ی میز از سایه

 پوشد اش را میهایکفش

 گذارد رو قدم میتوی روشناییِ راه

 رود جلو می

 و جلوتر 

کند. کلید را خاموش می

 

 تناسب

 

 

 [نوریمحمد علی]
 

 

 موهای تو در باد

 تناسب دارد با جنگ

 ات با ستمچشمان

 ات با تگرگراه رفتن

 گذاریو ردی که از خودت بر جای می

 روهاهدر پیاد

 بادتناسب دارد با شن

 اش و هر چه که علت

 هاستترافیکِ ماشین

 

 ام در این شعر باز شده استحاال که دست

 بگذار پرده از تمامِ حقایق بردارم

 با علتِ میزانِ افزایشِ طالق

 میرِ نوزادان وبا علتِ مرگ

 ی درختان رویهقطعِ بی

 گانجمعیِ پرندهو خودکشیِ دسته

 آورشورهو با تمامِ خبرهای دلاندامِ ت

 تناسب دارد

 

 اتبودن تناسب دارد با رنج 

 و نبودت 

 با فقر

 

 زنیاز خانه که بیرون می

 ات بردار قصدت را از روی لب

 حضورِ تو در این شهر

 کند تر میبحرانِ جامعه را بیش
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 جیبی چاقوی

 

 

 [محمد عسکری ساج]
 

 

 هستیم جیبی کوچکِ چاقوهای ما

 ایمشده جمع خودمان در که

 ...رفت و گفت را همین

 

 رفتمی که طورهمین و

 شدمی انباشته پیرامون در اشرفتن

 شدمی انباشته دیگری چیز در چیزی

 نبود پیدا که

 نبود پیدا خندلب در اندوه

 نبود پیدا آمدن در رفتن

 نبود پیدا جمعیت در جمعیت

 تنهایی و

 کفش همهاین میانِ

 پیراهن ههماین میانِ

 

 متفاوت هایشکل در بودیم نفر یک ما

 نبودیم پیدا خودمان در که

 کشیدیممی آغوش در را دیگرهم

 هامانلب از کوچکی خراشِ با و

 هاگونه بر کوچکی خراشِ با و

 نبودند پیدا که زیادی چیزهای با و

 بُردیممی خانه به را تنهایی

  شدیممی جمع خودمان در و

 

 

 نامهواژه

 

 

 

 [حافظ عظیمی]
 

 

 تواند باشدکت چه مییک نیم

 گی را بهانه کردهجز مسیری که خسته

 

 تواند باشدیک پارک چه می

 جز جمعِ مکسرِ درختانی

 رسدکه تنها از دور به نظر می

 

 یک هفته چه می تواند باشد

 شانهایی که تنها برای اشتباه نگرفتنجز جمعه

 اندگذاری شدهنام

 صبحبهکه صبحینتنها برای ا

 ات کنندیی از خانه بیرونبه بهانه

 وگرنه خارج از وقتِ اداری

 کند ساعت چند است؟چه فرق می

 
□ 

 

 گونه تمامیِ دنیاببین چه

 دهدگی ادامه میاش به زندهبا دالیل اصلی

 وقتی قرار باشد 

 جمعه، غروب

 کت پارک همیشهروی نیم

 جز تو 

کسِ دیگری نشسته باشد
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 یی برای زناِن شاعرِ ترکیهپرونده
 

 

 

 

 

 
 برگردان از آیدا مجیدآبادی ●

 
 

 

 ِنِشه یاشین ■
 بژان ماتور■
  گولتن آکین■
 سننور ِسَزر■
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 نِشِه یاشین
 

ی شاعر و نویسنده NeşeYaşınنِشِه یاشین 
در  8393ی سالِ فوریه 81تبارِ قبرسی در تُرک

زِ یاشین تاکنون جوای د.شهرِ لِفکوشا به دنیا آم
اش دریافت کرده متعددی را برای شعرهای

و  توانیم به سنبلاش میهایاست. از میانِ کتاب
(/ 8311های جنگ )(/ اشک8311نرگس )

 (/1118ماه از عشق است ) (/ جنس8331ِدرها )
(/ و 1111) گینتاریخِ پنهانِ دخترانِ غم

 ( اشاره کنیم1119های حافظه )اتاق

 

 

  یارؤ

 

  زدهروحی یخ

 وجوی آتشدر جست

  ستاش زندانیزنی که در قلعه

  ها و معماهاو از درونِ پرسش

  نگردگذران میی تمامِ رهبه چهره

 

 ی ناپیدای خودت هستیخودت تنها نقطه

های دروغین تو را به اشتباه وقتی که آینه

 اندازدمی

  

 رفتن به شهری دیگر نه

 یگررفتن به جانِ انسانی د

 ه شودگونه زیستشاید این رؤیا بدین

 ●گونه بمیردو بدین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی اندوهقطره

     

 های خیسِ رؤیاها شاخه

 لرزیدنِ یک گنجشک 

 ام که سردم استمن یک ندای درونی

 ستام زخمیهایو تمامِ کودکی

 

 ام می لرزندچهها در باغآب

 امزده در روحنیلوفرهای غم

 

 رقصیممیام من و سایه

 کشددر برابرِ مرگی که انتظار می

 

 طنینِ ترسی هستم 

 در دردناکیِ تاریکی 

 یی ی برهی معصومانهگریه

 اندکه نذرِ شکرگزاری کرده

 

 ی موسیقییی در جعبهرقاصه

 گردمآزاد که شدم برمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 زده روی آببرگی خزان

 ستام که سزاوارِ تاریکیشب

 ها رانیستی

 کنمی اندوه نظاره میدر آینه

 

 سوتأللویی کم

 هاتابِ لبوو در پیچ

 خیالی زخمی 

 

 ام رؤیایی شکسته

 عبورِ بلوغ از گذرگاهِ زمان

 تابگیِ مهگرفتهخون

 

 گشوده از ترسیی پررعشه

 به روی گورها 

 یی پنهانی فرشتهگریه

 

 گلی خاموش در دره 

 های اندوه میانِ بوسه

 عشقی که در تنهایی

 ●ریزد قطره فرومیقطره

 

 

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم ی شماره 
 

 

 

 

 بژان ماتور

در سالِ  najeB retaMبژان ماتور 
)قهرمان کاهرامان ماراش در  83٩1

ردزبان متولد شد. وی کیدر خانوادهمرعش( 
با  833١ ماتور شاعری فعال است که از سالِ

 واره توانسته در محافلِهای شعرش همکتاب
ان از توغرب مطرح باشد. او را می ادبیِ

 هایزبان در سالترک انِترین شاعرفقؤم
  د.کرداد اخیر قلم

 

 

 

 پا ردِ
 

 یک چاه خم شدی اگر به سمتِ

 ات نبودچهره و آبی برای دیدنِ

 کنار بکش

 اگر آب تو را بُکُشد  احت

 ت خواهد کشتاچشمان در مقابلِ

 آب بیم داشته باشبی از چاهِ

 

 جهنم را خشک تصور نکن

 ناک استنم

 سیکپای هر آن ردِو 

 زودتر خواهد رفتکه 

●جاست آن

 

 

 

 

 

 

 

 

بودن در این دنیا که آموختم 

 قدر تلخ استچه

 

 زمین  های سرخِسنگ بر تمامِ

 خدا نقش بسته است خونِ

 های سرخرو سنگاز این

 آموزدمان را به ما میکودکی

 کودکی خدا به هنگامِ

 داردما قدم برمی کنارِ

 زند مان دست میهایوارهبه گوش

 آویزمان و به گردن

 رود و مان میهایکفش درونِ

 مان با روبان

 مانی کودکیهای دخترانهحلقه میانِ

 پیچد می

 شودو پنهان می

 

 خوابی سرخباید لباسی سرخ و رختِ

 بخرم

 و یک انگشتر

 و یک چراغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در آن هنگام

 شودمی ی مادری آغازدوره

 رسد یان میو به پا

 

 داندخونی که انتظار کشیدن را می

 سنگ شدن را هم خواهد فهمید

لخ قدر تبودن در این دنیا چهکه  آموختم

 است

 

 سرخ تاریکیِ

 آبی تاریکیِ

 و سرآغاز

 ها معنای خاصی داشته باشندباید این

 که مادرمان 

●کنند مان ما را رها نمیو خدای
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 گولتن آکین
 

 19در  Gülten Akınگولتن آکین 
 دیده بهدر یوزگات  8399سالِ ی ژانویه

جهان گشود. او پس از پایانِ تحصیالتِ 
ل ی تحصیی حقوق ادامهمتوسطه، در رشته

ت معلمی پرداخ شغلِداد. بعد از آن مدتی به 
در سالِ دادگستری شد.  و زمانی هم وکیلِ

اش به ساله بود نخستین کتاب 19که  839٩
شعرهای او ر راه پیدا کرد. مضمونِ بازارِ نش

در آن دوره، غالبن طبیعت، عشق، جدایی و 
یمِ مفاههای بعد به حسرت بود ولی در دوره

ی تراجتماعی و مشکالتِ مردم توجهِ بایسته
های شعرِ گولتن از میانِ کتاب کرد.

 م به این عناوین اشاره کنم:یتوانآکین می
م ام را بریداهگیسوانِ سی(/ 839٩)ساعتِ باد 

(/ 83١8)میخکِ قرمزْرنگ (/ 83٩1)
عشق ماندگار (/ 83١٩)ها ها و ترانهمرثیه
 (1119) در ساحلی دوردست(/ 8338)است 

در  1189نوامبر سالِ  4گولتن آکین در 
آنکارا دیده از جهان فروبست.

 

 شیدا ی دخترِترانه

 

 هایابانخیکاشکی تو را ببینم در یکی از 

  بزرگ

 تابردن م را دراز کنم به قصدِاو دست

 ت اهایچشمبه ت خیره شوم اهایبه چشم

  که حرفی بزنیمآنبیو 

 درک کنی

 

یرد بگتو را م دراز شود و نتواند ااگر دست

 !چه

ام فکر شود به عشق و تنهاییتا جایی که می

 کنم

 !نکنمفکر نه 

  و تو هیچ باخبر نشوی

 !شویتو که هیچ باخبر نمی

خود شروع شده ی که خودبهیانهآن تر

 شودخود هم تمام میخودبه

 

 شوندها خیس میقاقیابارد و باران می

 آیندگاهی به پرواز درمیابرهای شبان

  مای ابر و بارانمن دیوانه

 بزرگ است گی یک بازیِهزند

 م را بگیردام بدارد یا جانایا باید دوست

 

 از کیی در ٰ  چیز راباید از دست داد همه

   بزرگ هایجاده

  حشرات از نو شروع کرد و شبیهِ

 شودلعنتی در سیاهی کارگر نمی این بارانِ

 اتبسوز برای غریبی !آه قلب من

 ●ه استکه رفت دیگر رفتآن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دعوت
 

  تر از بزرگها بزرگخانه

  هاترینِ انسانمن، غریب

  کنماولین بار است که دور را درک می

  دیدن و یا لمس کردن شبیهِ

  ها، بر روی قندیلی قدیمیبا پرنده

 امدر مقابله با باد و باران نشسته

  کشمهایی تودرتو میدایره

 نویسممی انشم را دروناو نام

  اش را تمام کردی طوالنیروز ترانه

 .های برفی قدم نهادو تاریکی بر روی شاخه

 ییدور از تحمل است در این وقت تنها

  ی دریارود و خزه دیوانه شده است ماهیِ

 ● ...دیگر بیا
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 سننور سِزَر
 

 8349سالِ  یژوییه 81سننور سِزر در 
اولین  جهان گشود. به دیده شهردراسکی

در دوران تحصیل در دبیرستان و  شعرش بار

 8393در سالِ  .به چاپ رسید 8391در سالِ 
به کار  غولتمام گذاشته، مشتحصیل را نیمه

در « ینشینحاشیه»نام اش بهاولین کتاب .شد
نوانِ عسالِ بعد بهمنتشر شد. یک 83٩4سالِ 

ویراستار در انتشاراتِ وارلیق شروع به کار 

او در خصوصِ ادبیات کودکان نیز  .کرد

 .فعالیت داشت و آثاری نیز در آن زمینه دارد
های بعد در نشریاتِ سننور سِزر طیِ سال

های او از دیگر کتاب .ی قلم زدمختلف
 در توانیم به این عناوین اشاره کنم:می

(/ کارتِ 8311وجوی صدای خود )جست
(/ چه کسانی در این تصویر 8319شناسایی )
( / 8338)اعالنِ دیواری (/ 831٩هستند؟ )

های (/ یادداشت8333کاغذهای آلوده )
(/ ردِ 111٩(/ اخبارِ شب )1111یک مادر )
 ١در (. سننور سِزر 1188اقی ماند )پای شب ب

 .دیده از جهان فروبست 1189اکتبر سالِ 

 

 

 وقفهبی
 

 کند م شرم میااز دوست داشتن

 پوشاندش میاهایاش را با دستو چهره

 های بازرسی گاهدر ایست

 تواند یک انسان باشد خشی میهر خش

 

 کند م شرم میااز دوست داشتن

 د انخون حنا بسته ها ازکه تفنگآنحال

 ها ی تفنگلوله

 مادرید نشانه رفته است سمتِهب

که بوی برنج  «هان»های دست سمتِبه

 دهند می

 «لی» موهای برنجینِ سمتِو به

 1اصلی چین است هدفِ

 

خوریم، ها نان میهایی که با آنچرا دست

 کشندماشه را می

 های طالیی انداختیدحلقه

 ندالهی حضور یاب رگاهِکه در باو پیش از آن

 شان کردید.سازیپاک

 کشدماشه را می

 

 کند م شرم میااز دوست داشتن

 پوشاندش میاهایاش را با دستو چهره
 

شاره سرد در ویتنام ا رسد این بند به جنگِبه نظر می. 1

 ● .به طول انجامید 1591تا  1511 دارد که از سالِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خسته کولیِ

 

 رنگی دارد  های تیرهی من دستدادهدل

 بلندش مشوش و خیس مژگانِ

م اش به صورتام، زلفاخواب در میانِ

 ریزدمی

ش با ترس روی اهای مضطربو نفس

 لغزد پوستم می

 

 رنگی دارد  های تیرهی من دستدادهدل

و که اهم -ی دارد یهای خستهدست

 -عشق است  یدرمانده

ی ستهبست دلخندش چاقوییلب

 شاغالف

 گی، خطا و مرگ بریده استهاو از زند

 امگیهرچاتابی و بیگی، بیهخست گاهِبه

 اندیشم گین، به او میشکسته و غم

 یک کولی  گیِطور که گرسنههمان

 ●یابد های محلی تسکین میبا ترانه
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ونده یکاپر یی برای شاعراِن آمر  
 

برگردان از ساناز مصدق ●  

 

 

 

یا سانچزسون  
 

 

 ریتا داو
 

 ویلیام استنلی مروین

 

 کی رایان
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 سانچز ایسون        

 Sonia Sanchez سانچز ایسون
ر د تبارییقایآفر ییِکایآمر شاعرِ
دیده به جهان گشود.  8394سالِ 

 لِیدل بهتر بیش او شهرتِ
 و یریگکاربه در شایهاینوآور

 لفمخت ییِقایموس یهافرمت قِیتلف
. است تانکا و کویها بلوز، لیقب از

 نامِ با او شعرِ یمجموعه نینخست
سببِ به «خانه به بازگشت»
 البِق یمحتوا و فرم ازپذیری ریثأت

. گرفت قرار توجه موردِ بلوز
 یهاآدم ما» نامِ با او دوم یمجموعه

 یروزمره یِگهزند بر تمرکز با «بد
 یتمام به پوست،اهیس مردان و زنان
 اهانیس یهنر جنبشِ در را وا نقشِ

 زیجوا یبرنده سانچز. کرد متبلور
 توانیم انیم آن از که ستیمتعدد

. کرد اشاره «فراست رابرت» نشانِ به
 دوازده از شیب تاکنون سانچز از

  .است شده منتشر شعر یمجموعه

 

 

 گیافسرده

 

1 
 

 امام فرورفتههایدر چشم

 خورمها میمدام به حدقه

 …شندکسوت می

 کشمعصر را زیرِ آفتاب بو می

 های خشکجایی که استخوان

 رونددر عود می ههای غرقسمتِ رودخانه

  نورِ کوچکی

  خزدباال و پایین می

 و آخر

شود که ذوب می مثل هوایی مست 

 در تخت

 یینشیند گوشهمی

 

یی که عرق پنهان پتوها   تکاندمی

 اندکرده

 هازند به ملحفهو سقلمه می

 دیدن دست نکشندکه از خواب

 و من

     امگروتسکی از زخم

       امکه ساکن این فرغون شده

مثل   کوچک و مُصِر

 ...زنگِ سورتمه

 

که در   آیا من صدایی هستم 

      کند؟ها شادی میشن

  هاگونه نقابببین چه

 لرزنددر باد می

به سمتِ رفتن   آهنگو هم

 روندمی

پوست  مثلِ     ام را هایلباس

 انداختم

  امیی سیاهآیا من دانه

که سر پستانی  که در چشم راسویی، نه

 !شود؟مصرف می

  در دهانِ کودکی؟ 1امیا دندان سگِ اسپانیل

 

      

 

 

 

 

 

2 
 

 ماتمامِ شب گریه کرده

  قدر که اشکآن

 شکافدام را میپیشانی

   زندو بیرون می

 ...بریده با رخوتبریده

 مهرههایی با روحی مهرهکاش

 -مثل فقرات  - 

 شان در سکوتکه دنباله

 رسد به تولدممی

 ام؟ی! آیا به دنیا آمدهییییآ

 ام بکنمتوانم پوست از تننمی

  شنوم ماهمی

 هاجرأت کرده برقصد با اتاق

 تا ستاره شود 

 اندبخششِ خودشان ها دنبالِستاره

 کشندو سکوت را آه می

 ● ایان...خد مثلِ

 

 
 

ی نژادی از سگ است که جثه Spaniel. اسپانیل 1

کوچکی دارد و بسیار فعال و باهوش است
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 ریتا داو
 

 Rita Frances  داو سیفرنس تایر

Dove در سالِ  ییکایمرآ مطرحِ شاعر
 اودیده به جهان گشود.  8391

 نگنِیوبت گاهِدانش از اتیادب لِیالتحصغفار
 اهِگدانش یِسیانگل زبانِ استادِ و آلمان

 سالِ در داو. کاستیمرآ یاینیرجیو
 و توماس» شامعروف اثرِ خاطرِبه831١

ریافت را د شعر یبرا پولیتزر یجایزه «بوال
 طرفِ از 8339 سالِ درعالوه به. کرد

 یعراالشملک عنوان به  کنگره یخانهکتاب
 اود ریتا از .شد برگزیده  متحده ایاالت
 اپچ به شعر یمجموعه ده از بیش تاکنون
 به یمتوانیم میان نآ از که است رسیده

 موزه/ ( 8311) گوشه کی در زرد ییخانه
 آرامشِ و/ ( 831٩) بوال و توماس/ ( 8319)

 ازیکی  .کنیم اشاره( 1114) ییکایمرآ
 داو، یِشعر یهایگهژیوترین مهم

 ستییاسطوره و یخیتار عِیوقا به پرداختن
چنین دقیق به این شاعری این ترکم که

کرده است. توجهمفاهیم 

 

 

 

 

 

 قلببهقلب
 

 نه سرخ است و نه شیرین

 شود و نه واژگوننه آب می

 نه خرد و نه سخت

 ست که حسی ندارد به دردا همین

 به حسرت

 ...پشیمانی

 

     که بگردد دورش  تیزی ندارد نوکِ

 تراش هم اصلن نیستخوش

  ضخیم ستییچهماهیتنها تکه

 نامتقارن و صامت

 همهبا این

 شاصدای

 ستکوبیِ محویخال

 ش حساهای قفسمیله که از پشتِ

 :کنممی

 ...خواهممی

 ...خواهممی

 کلیدی ندارم اما که بازش کنم

 شاتوانم از آستین بیرون بیاورمنمی

 کنمش چه حس میایا بگویم درعمق

 ش برای توستاحاال تمام

 بوریفقط مج

 ● ...مرا هم ببَری با آن

 

 نرگس گلِ

 

  آورمم رابه یاد میاپای

 وشنگشوخ پاییِدر آن دم

 و ناگهان

 ...سیمهآی سریپرنده مثلِ

 زمین باز شده باشد که شکافِنه این

 

  دیدمگونه میخود را این من انگشتانِ

 شنیدمم را میاو جیغ

 ...آن گُل گیِجزغاله هنگامِ

 

 ش را نداشتانچیز تواهیچ

 ...منصرف کند آن فرو

 فرو رفتن را

 :ر بودآن مرد مُصِ

 چاقو مثلِ

 تریننشیند در خفیفمی      شکه با آرام

 شکاف

 و من

 آرامشی ناب وسطِ

 ...که نفرت بود

 

 سترمز این

 که ترس را بخوری

 که ترس تو را بخوردپیش از آن

 

 گی کنیهتوانی زندمی بعد

 مردن از پسِ

 ی بشوییو ملکه

 ●دکناش نمیزدهشگفت یچیزکه هیچ
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 نیمرو یاستنل امیلیو
 

با  W.S. Merwinدبلیو. اس. مروین 

 William نیمرو یاستنل امیلیونامِ اصلیِ 

Stanley Merwin ،و سندهینو شاعر 
دیده به  831١یی در سالِ کایمرآ مترجمِ

 یِآکادم سابقِ سِییر نیمرو جهان گشود.
 تایر کنارِ در 8333 سالِ از و بود کایمرآ شعرِ
 شعرِ بخشِ مشاورِ گلوک زیلوئ و داو

 جنگِ خاللِ در. شد یمل یخانهکتاب
 شاعران کنارِ در 83٩1 یدهه در تنامیو

 جنگ ضدِ جنبشِ بهآن دوره  مطرحِ
 .شد معروف جنگ ضدِ یشاعر به و وستیپ

 ادتعد و شعر یمجموعه پنجاه از شیب او از
 از. تاس مانده ادگاری به ترجمه و لهمقا یادیز

 یقابن» یم ازتوانیم نیمرو یبرجسته آثارِ
 و «برنردبان» ،«شپش» ،«ژانوس یبرا
 «شپش» هایمجموعه. ببریم نام «مهاجرت»

 با 83١1 سالِ در «برنردبان» و 83٩١ سالِ در
 ضدِ یِریگجهت ،یباستان یهاافسانه انِیب

دیده  1183در سالِ  نیمرو .داشتند جنگ
از جهان فروبست.

 

 نانوشته

 این مداد درونِ

 اند کلماتی کز کرده

 که هرگز

 نه نوشته

 اندنه گفته و آموخته شده

 

 نداپنهان کردن در حالِ

 

 جا بیدارندهمه آن

 در تاریکیِ درونِ تاریکی

  شنوندو ما را می

 آیندنمی اما  بیرون

 نه برای عشق

 نه تنفس

 نه آتش

 

 احت

  رودی تاریکی میوقت

 نداجایآن

 در هوای سرریزشده از روز      پنهان

 شان درنگ کندکه شاید میان

 ها را نفس بکشدآن

 نشناسد و بازهم

 

 ندای خطیکدام نسخه

 روند؟که لُو نمی

 شان؟به کدام زبان بشناسم

  شان کنمتوانم آیا درکمی

 درآورم؟ یچیز واقعیِ هر تا سَر از نام

 

 

 

 

 

 

 

  شاید خیلِ کلمات نباشد

 یکی باشد

 !که خیلی به آن نیاز داریم

 جاستاین

 در همین مداد

 

 ی مدادهای دنیاو همه

 ● ند...اکه همین

 

 

 

 

 در
 

 ام در نورجا که ایستادهاین

 دری باید باشد

 بیرونِ دیوارها

 تمامِ روز  ی باشدیباید سایه

 ش دریاو به روی

 ماکه حاال من

 وقتی رفتم

 کوبد به هواآید و میکی میی

 جاو آن

 روی منبهرو

 ●شودی باز مییگیهزند
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 انایر یکِ

 

 مدرسِ و شاعر Kay Ryan انایر یکِ
دیده به جهان  8349یی در سالِ کایمرآ

 طرفِ از 1111 سالِ در انیر خانمِ گشود.
 نیشانزدهم عنوانِ به کنگره یخانهکتاب

. دش دهیبرگز متحده االتِیا یالشعراملک
 به «آن نیبهتر» یمجموعه 1188 سالِ در
 یزهیجا یبرنده او اشعارِ منتخب راهِهم
 رتورآ مک پیفلوش و شعر یبرا تزریپول

 سییر 111٩ سالِ از نیچنهم او. شدند
 خانم یشعرها .کاستیمرآ شاعرانِ یِآکادم

 ساده جهو چیه به اما هستند کوتاه غالبن انیر
 به ازین یسففل یوانهپشت شتنِدا با و ستندین

 انیر یکِاز  .دارند یواکاو و لیتحل
 کی و شعر یمجموعه هفت تاکنون
 و همنتشرشد یشعرها منتخبِ از یآنتولوژ
 . است دهیرس چاپ به تازه یشعرها

 

 

 هاپوست
 

 هاپوست

 ندای خودشانخواسته در خدمتِ

 کنند ثابت بمانندتالش می

 (واهندخها همین را میزنده)

 پوست

 مخصوصِ هلو نیست

 اقیانوس هم پوست دارد

کف را بر ساحل  ی خبرچینِپوسته

 !بینی؟نمی

 گاهی شُل است

 مثل پوستِ گربه

 کنیحس می

 ی دیگریگیهزند

 خزدزیرش می

 شیشه مثلِ گاهی اندازه است

 زیرین از سطحِ صخره گاهی مثلِ

 ترجانْسخت

 

 حریمِ شخصیِ پوست

 ستکلَک اصاف و بی

 :اتکای مینای دندان به خودش را ببین

 مستقل

 متعصب

 درخشان

 مثل مروارید -

 اشاگر بشکنی

 - شودپودر می

 شدندستیِ عجیب در احاطهاین یک

 ● آموزد...چه چیزها که به ما نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی نیاگارارودخانه
 

 

 ستزمین کفِ انگار رودخانه

 و روی آن

 چینیممیز و صندلی می

 زنیمخوریم          گپ میغذا می

 بینیمرود         میپیش که می

 غذاخوری های اتاقِانگار نقاشی

 نشینندآرام می

های ساحل           که در جای منظره

 نداحرکت

 دانیمما می

 ستی نیگارادانیم این رودخانهمی

 آوریممیاما سخت به یاد 

 ●چیست شاممفهو
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 شهرِ زباناز و  از زبانِ شهر
 

 «جاشهری پر از همه»شعرِ  ینگاهی به مجموعه
 ی ابوالفضل پاشاسروده

 

 
 حبیب پیام ●

 
 

فرضی  ثلثِیک م شکلِاگر ماهیتِ اندیشیدن به سبکِ شاعرانه را به

 م.او سروکار داری آن، شاعر است که با ذهنِ ؛ ضلعِ اولِمرسم کنی

 لعِ)فیزیک و متافیزیک( و ض دهدآن را جهان تشکیل می دومِ ضلعِ

-ایجاد می شناسیمعرفت ها از طریقِاین ضلع زبان است. ارتباطِ سوم

 این معرفت است.  شود و زبان، کانونِ

یکی از  های فلسفی با ادبیات، با توجه به اهمیتِفکر ارتباطِ در تاریخِ

ل در مثا طورِبه اند؛تأثیر قرار گرفته های دیگر تحتِاین اضالع، ضلع

 اسالمی رفانِی فلسفه و عغلبه دلیلِما به کهنِ های ادبیاتِدوره ترِبیش

دوم( حاکم  عِ)ضل متافیزیک اسکوالستیک(، ی)و در غرب فلسفه

ی وجود و ش، نحوهاحاکمیت خاطرِبوده است و این ضلع به

آن  داده، به همین جهت دردیگر را شکل می اضالعِاصلیِ  کترِاکار

ت یافوسوی آن قوای معرفتی سوق میشاعر به سمت ذهنِ دوره،

ا که جمتافیزیک برآید، و از آن جهانیِ ی درکِکه بتواند از عهده

 س حسِگانه ممکن نبود، پپنج حواسِ متافیزیک از طریقِ شناختِ

نام هب از جهان شکل گرفت ششمی یا فراحسی در فهمِ شاعرانه

ول( ا دوم( به شاعر )ضلعِ جهان )ضلعِ ضلعِ بدین ترتیب، ؛«شهود»

 ود نیازاش به کشف و شهشاعرانه کرد که برای شناختِدیکته می

سوم( باید دارای مشخصات و  )ضلعِ دارد. از سوی دیگر زبان

زیک برآید که متافی توصیفِ یبود که بتواند از عهدهپتانسیلی می

 شد:می ی آن ابیاتی این چنیننتیجه

 

 چو روزخواهی که بفروزی گر همی

 چون شبِ خود را بسوز هستیِ هم

 

 نواز ات در هستِ آن هستیهستی

  چو مس در کیمیا اندر گداز...هم

 

 شاعر عِکانت، ضل گری؛ یعنی عصرِروشن تاریخ به عصرِ با ورودِ

رنیکی از کپ کند. کانت در یک انقالبِاول( اهمیت پیدا می )ضلعِ

او ما وقتی از  رِاز نظ .کردآن صحبت می ذهن و خصوصیاتِ

ین گوییم، ااشیا با هم، سخن می یاشیا و رابطه ی مثلِهایهویت

ان، دهیم. او معتقد بود که انسماست که به اشیا نسبت می ذهنیاتِ

 های حسیِداده صورتِها را بهآن علّیِ اشیا و صفاتِ یرابطه

 ذهنی  جمِمنس ی ساختارِکند که فقط در سایهنامنظمی دریافت می
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 عِدر این دوره، ضل ها به دست آورد.درستی از آن تواند تصویرِمی

 م(؛اندیشم، پس هست)من می شودکننده میش تعییناشاعر و ذهن

دست یابد تا  کتر و مشخصاتیابه کار شود کهزبان مجبور می بنابراین

 دوم( برآید و در نتیجه شعر و هنرِ )ضلعِ ی فهمِ ذهنی از جهاناز عهده

 )در ایران شعر نیمایی( گیرد.شکل می مدرن

 ند؛ بنابراین،کسوم( اهمیت پیدا می )ضلعِ زبان بیستم اما، ضلعِ در قرنِ

باید دارای مشخصات می اول( )ضلعِ شاعر دوم( و ذهنِ )ضلعِ جهان

بدین  د؛زبان برآین ی درکِهشدند که بتواند از عهدکتری میاو کار

شاعر و جهان را مشخص  ذهنِ ره زبان، تکلیفِوترتیب در این د

 کند. می

زبان دارای  مِودییابند که مدیگر در قرن بیستم فالسفه درمی عبارتِبه

ود جهان شها نمیتوجه به آن ست که بدونِهاییگیژهکتر و ویاکار

منجم به  اهِست که نگتلسکوپی مثلِ را شناخت. در این منظر، زبان،

 شاعر( )ذهنِ کندچه مشاهده میآن ذهنی از )جهان( و فهمِ کشانکه

وابسته به این تلسکوپ است که از قضا خودش اجزا و 

 انینِتوجه به خصوصیات و قو دارد و بدونِ های بسیاریفرضپیش

ت آن درس ما از طریقِ توان ادعا کرد که شناختِحاکم بر آن نمی

 بوده است.

اشین ک می زدن، مثل صدای ردشدنِی زبان، حرففالسفه به قولِ

ها و ضفرها با پیشاست پس چرا برای انسان معنا دارد؛ چون انسان

ست که ا زبان از این منظر یلهأحاکم بر آن آشنا هستند. مس قوانینِ

 کند.اهمیت پیدا می

شود و می ایران ادبیاتِ ترجمه واردِ فلسفی از طریقِ این موج از فکرِ

 براهنی و... ، شعرِ«ناب وجِم»، «حجم»، «دیگر شعرِ»در شعرِ شاعرانِ 

ی هفتاد به شعرِ دهه دهد، اما با شروعِهایی از خود را نشان میجلوه

چون: مهرداد ی اصلیِ بعضی از شاعران این جریان؛ همدغدغه

-فالح، علی عبدالرضایی، ابوالفضل پاشا، آفاق شوهانی و... تبدیل می

 شود.   

-تقلی در زبانمس نتقریب در این میان ابوالفضل پاشا سیر و سلوکِ

 است. االرضِ خاصِ خودش منجر شدهورزی داشته که به طی

یکی  (1951کتاب هرمز، اهواز: ) «جاشهری پر از همه»ی مجموعه

اجمالی  زبانی اوست که به بررسیِ وکِلاز منازلِ قابل اعتنا در سیر و س

 شود:آن پرداخته می

 

تدریج محرکِ زیرساختی به این مجموعه با یک های زبانیِترفند. 1

بندی و الندیگر پ عبارتِآورند؛ بههای پرتابی به دست میگیهویژ

ی ادبی یهیک نظر )نه تصاویر( بر اساسِ کلمات آمیزِجنون دکوپاژِ

ری و فکروشن اعتنا به اسنوبیسمِ)شعر حرکت( و بی ایرانی

ده شدت شعر را چنان آزاد کر درونیِ روز، انرژیِام گاهیِدانش

د پرتاب خو گرِخوانش صورتِبخشیده که آن انرژی، ناخواسته به

هم  ؛زارابهم شود؛ بدین ترتیب، زبان در این مجموعه هم وسیله و می

 شهر زیستن یا نزیستن در شهرِ زبان و زبانِ زیستن و هم امکانِ یشیوه

 :است

 

 وقتى که نباشى از کجا که نیستى ●

 از اول توان بیاهمه را مىو این

 (19)ص  دانم!ولى با کدامین وقتى از همین که نمى

 پرممن از خوابِ تو وقتى که مى ●

 ها اگر که برخیزىو صبحى چنین که به خمیازه

 (44)ص  شوم؟توان همین مگر از روزهاى من جدا مىمرا مى

مکانیزمی خاص برای کنترلِ  پاشا، تکنولوژیِ ایجادِ شعرِ. 2

خوبی انی را بههای زبمحرک آن و کنترلِ گانِهنشان گیِ زبان یاهوابست

وجود آورده که این مکانیزم با دقت برای متن مشخص در خودش به

کند که چه رفتارهایی باید انجام دهد و چه رفتارهایی نباید انجام می

ی ارتباط برقرار صورتآیندِ متن بهدهد تا مابینِ رفتارِ زبان و عواملِ پیش
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 نظرِ شاعر در بندِ مشخصی از شعر روی دهد رِ زبانیِ مدِشود که رفتا

 خوبی قابل مشاهده است(.به 49مجموعه، ص  15 )این اتفاق در شعرِ

شهرِ زبان و زبانِ  شدنِ عمدیِجا؛ روایتِ خالیشهری پر از همه. 9

را  شدنانسان است. شاعر، خالی بخواهیِچیز و غیابِ دلشهر از همه

 هایلفهؤی ممدرن از همه های عصرِروایتکالنکند تا روایت می

ی، برانگیزِ پوزیتویستچون قطعیتِ شکخود؛ هم ظاهر ممتازِبه

و...  های زیبای دنیای صنعتیماندهپوچیِ توهمِ پیروزی انسان، پس

 خالی شود:

 

 نویسمشدن مىکه از من از خالى کم همینکم ●

 دیگرى که باید از تو تا راهِ

 افتمنفس مىمن به نفس رسم کهمى

 (44)ص  گونه از چه راهى که پر از عبور؟همه اما چهو این

 

 تو نیمى که غایب و از گیسوانِ ●

 (14)ص  جا دیوارهمهها که اینبا سایه

 

 خبر از دودِ هر چه کارخانهبى ●

 حضورِ توروى میزى پر از 

 خبر از بوقِ هر چه ماشینبىو 

 (44)ص  صندلى گاهِیک پاى تو بر تکیه

های اسخزبان و جلوگیری از پ انفرادی به تربیتِ کردِتوجه به روی. 4

مهمی  بیِجان توجه به آن، آثارِ نشینی که عدمِهم تکرارشده در محورِ

 دیگر، نوعی خودآموزِ خودگردانیِ رفتاری عبارتِآورد؛ بهبه بار می

ه مبادا اندازد کی زبانِ شعر که گاهی شاعر را به این فکر میدر حوزه

 )منظور من از شخصیتِ زبان، منشِ رفتاریِ شخصیتِ زبانِ شعرش

 شعری یک شاعر است( خوب درک ثابت در زبانِ نبادوام  و تقریب

 نشود:

 

 که آسوده روى این صندلى نشسته باشى ●

 بخوانمکه ام ت آوردهاشعرى برای

 (24)ص  ت دراز روى صندلىاخیال و پایولى تو بى

 

 البِها )البته نه در قسروصدای آنبی افعال و حذفِ کردنِنامرئی. 1

که در ( بللفظی یا معنوی یقرینهحذف به نسنتی؛ مثل زبانِ دستورِ

عر به ش که برخاسته از درک و دریافتِ« قالب معنایی» چارچوبِ

ر اطالعاتی دیگ عبارتِگفتاری؛ بهی متن است نه جمله و پارهمثابه

شاعر مطمئن بوده که آن اطالعات در دانشِ حذف شده که 

یافت گر با بازمتن موجود است و خوانش گرِموجودِ خوانشازپیش

متن به التذاذی ادبی دست خواهد یافت؛ بدین ترتیب در  آن از درونِ

 ی دیگر، روی محورِنشین به واژهیِ همی انتقالِ معنیِ واژهنتیجه

یابد حذف شده و مطلق می یی که کاهشِ معناینشینی، واژههم

 :گرددبرخوردار می« چند معنایی»ی مجاور از واژه

 

 جایى که هر چه من از داشتم تو را صدا کرده بودم ●

 (49)ص  و مشتى از من از روزهاى من همین به اطرافِ تو

 ات به کجا شبیه؟ایستادن ●

 (5)ص  ها که اگر سادهمانَد از بگو رنگچه مىآن

 جاام اینکه چرا وقتى من آمدهمن از کجا  ●

 جاها بگو درِ آن ناپیدا همهبا این

 امو خودم را ببین که با همین تو پیدا کرده
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 (24) ص ! دیوارهاى آن بگو جا بگو رنگِکه این

ال؛ شاعر، مرتب از ؤست پُر از سمتنی «جاشهری پر از همه» متنِ. 4

متنع م االتی سهلِؤن ساز هستی و باالتر از آن از زبا خودش از اشیا

ال هستند ؤها به این است که فقط سآن االتی که ارزشِؤپرسد؛ سمی

و خیلی مهم نیست که جوابی داشته باشند یا نه؛ چرا که زبانِ خالی و 

ال ؤز هم سال و باؤکه با سشود، بلخالیِ زبان با هیچ جوابی پُر نمی

 ر کرد:را پُشناسیکِ زبان های هستیاست که شاید بتوان حفره

 

 (44؟ )ص ها چرا به هم نخوردحالِ من از بوق ●

)ص  یا؟و آتو خواب را که بگویی من از کجا به کدامین لباسِ  ●

49) 

 (49)ص  اتاقی که چیزی از چه مگر کم؟ ●

 (49)ص  ها همه از جنس کدامین شب؟اتاقی که پرده ●

 (19)ص  ست؟بینم آیا کجا واقعیو اکنون تو را که می ●

 و؟خواهم از فقط همین تها بیا چه میو من از با تو زیباترینِ قصه ●

 (12)ص 

 (46)ص  ها بخواهم آیا؟تا برسم جایی چنان دیگر از چه رنگ ●

 و...

ال ؤهر کدام با شش س 99و   22و  1های ال و شعرؤبا هفت س 12 شعرِ

 شعرِ یاالت را دارند؛ در کل، در یک مجموعهؤس ترین تعدادِبیش

 ،مختلف مطرح شده است که خود الِؤس 119ی، یصفحه 14

یا  هاالؤدهد که این؛ تمامیِ سبرانگیز است و به ما هشدار میالؤس

 یندِآهای اصلی در فرالؤس نکه احتمالهایِ تمام نیست، بلالؤس

های مختلف )با ها و فهمفرضهای مختلف با پیشخوانش

مطرح خواهد شد و بر غنای متفاوت( از زبان  گی و عمقِهگسترد

 متن خواهد افزود.

 

رسد نظر میتغزلی مدرن در جریان است؛ یعنی به ،در این مجموعه. 9

ن اقدام کرده هستیِ مدر ی عاشقانه به تفسیرِکه شاعر با فهم و عاطفه

گی هاز زند -را چیز او، همه یاست و این نگاه در دید و دنیای شاعرانه

 خود قرار داده است: تأثیرِ تحتِ -تا مرگ 

 

 سو خالىاتاقى از همه ●

 ىیخوابى تو بر آن نشستهفقط تختِ

 تر که دقت کنم و من هر چه بیش

 با تو از یادگارهاى من چه مانده است؟

 

 ىیهمان با تو هنوز هم نشسته

 تا با تو فرقى اصلن نکرده باشى

 ات کنمو باید از هنوز هم که نگاه

 ى مگر ادامه ندارد؟یکه با چنین تو نشسته

 از لطافتى که با تو

 توان ببین همیشههمه را مى

 من و بگو با تناسبى که از تو در یادِ

 ىیهیچ فرقى اصلن نکرده

 شان؟ولى با تو از یادگارهاى من آیا کدام

 سو فقط تواتاقى از همه

 ؟گونه سیر شومو هنوز هم من از تو باید چه

 دهمات مىبیا ادامه

-46)صص  خواهى؟دیگرى چرا نمى آیا مگر تو یادگارِو از من 

95)
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 عمر پسامدرنیسم در آپارتمانِ
 

 «آپارتمان عمر»ی شعرِ مجموعهمروری در 
 ی اردوان انوشهسروده

 
 فیض شریفی  ●

 

 

« نهقتل در آی»و  «شدهگم»، «ی تصویرادامه»انوشه در شعرهای اردوان 

 های پسامدرنیستیلفهؤبه م«( آپارتمان عمر»ی شعرِ در مجموعه)

 و هر مکتبِ های پسامدرنیستیاستفاده از تکنیک نزدیک شده است.

نیم که شاعر کند. باید ببیافزاید و نه کم میاثر می نه بر ارزشِ یدیگر

که می خواهد بزند یا نزند در را فق شده است حرفی ؤتا چه حد م

 شعر اجرایی کند.

ب پسامدرنیستی چندان دشوار و غری های آثار و اشعارِفهم تکنیک

ب و عجی نهای انوشه لزومداستان-شعرها یا شعر-نیست. داستان

های سابقه نیست و عجیب بودن یک اثر هم جزء تکنیکبی

خود  نِاادبی و هنری در ابتدا برای مخاطب پسامدرن نیست. هر جنبشِ

 عادت است. مثلن یک نقاشی و اثر سوررئالیستی در عجیب و خرقِ

 .گیر کردها را غافلی اول، رئالیستوهله

ی پروست و ولف که به ضمیر ناخودآگاه خواننده آثار نخستینه

 های آثارِلفهؤامر پیچیده و دشوارفهم بودند. یکی از م زد در بدوِمی

ری و سگی و جنونهحالی و دیوانپسامدرنیستی همین پریشان

 گر است:بازجویی از عقل حساب

 

 

 

 

 

 

 
 

  شااستر

  چند وقت است

  پیری

  رودم بیرون نمیااز خواب

  کند بیااشاره می

  شومنزدیک که می

  دهدم میاآتشی نشان

  که خودم

  امخانه

  سوزدام در آن مینامهحتا شناس

 می آیم از او بپرسم که
... 

 (169ص ) زندش میاسفانه غیبأمت
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ی به اشتباه فکر کند. بعضعنی میهرحال القای مخواب به تعبیر و تفسیرِ

ترین رتتوانید پکند. شما نمیادبی القای معنی نمی کنند آثارِمی

عنا باشد مدهید که بی رفارسی کنار هم قرا ها را در زبانِکالم و کلمه

 .معنی نکند یا تولیدِ

ای اروپایی هم هگاهِ تکنیک نیست و پسامدرننمایش ،شعر و داستان

اند اند و اگر یکی دو مورد بودهمعنا نبودهمتن بی در پیِ آفرینشِ

 .اندتکنیکِ خاصی خلق نکرده

یر قرار تصو خودش را بیرون و درونِ «تصویر یادامه»" انوشه در شعرِ

که گویا سخن از وسط بُرِش خورده  -شعر  دهد و در پیشانیِمی

 :گویدمی -است 

 

  جا به بعداز این

  آب آرام آرام

 (95 ص) ...ا خشکی بدرقه می کندکشتی را ت

 

 نبالِیایی دؤها در یک فضای رشوند. بعضیمسافران پیاده می

و  زن خود دنبالِ گردند و ناخدا گویا در خیالِی خود میشدهگم

 .رودمی -که بر دریا شناور است  -چمدانی 

 شود. گویا او در یک دیالوگِدوم عوض می راوی در بندِ لحنِ

 :گویدزند و به او میحرف می دوطرفه با کسی

 
  وقت فیلم راهیچ

  گونه تعریف نکناین

  من طاقت ندارم بشنوم

  همه آدماین

  بر ساحل سایه انداخته باشند

  گرفتهسینما اما جز زنی مه

 (46)ص  ...ی نداشته باشدیستاره

 
 

ود که شدریاست. در بُرِش بعدی معلوم می اول مکان کنارِ یهدر پار

 کند و از زنیراوی دارد فیلمی را برای راوی تعریف می تِدوس

 گوید که گویا در دریا غرق شده است. دوستِگرفته و عاشق میمِه

ه گوید هممی -محکم و مشخص  -توجه به دال و مدلول راوی  بی

گ. فقط گی یا زیبایی و جنهزند ی غرق چیزی هستند. غرقِیبه گونه

 .دندگرها سالم برنمیزدهجنگ

گوید به پلیس زنگ بزن و بگو خودمان و چهارم می راوی در بُرِشِ

خن ها سزن شدنِسازها فقط از گممان گم شده است. چرا فیلمخانه

 :گویند. چراها سخن میگویند و از کُشتهمی

 
  شان هم اصلنحواس

  ییکتانی ساده به من و پیراهنِ

 (41ص ) .ام نیستکه پوشیده

 

ون ی در بیریدهد که گویا نه صحنهراوی نشان می دوستِ جوابِ

 نه کسی گم شده و نه جنگی اتفاق افتاده. فقط ناخدا در، وجود داشته

از  ی نشسته با غیبت زنییخمیده میزِ ها پشتِی عکسمحاصره

 :بردساحل فیلم را جلو می

 
  و زمان

  ذره ذره

  گانهپرند یدریا و پرها امواجِ برخوردِ بدونِ

 (42ص ) .شودمی غرق

 

راوی یک فراداستان نوشته. زمان و مکان به نحوی در داستان محو 

 اند که دچارِناخدایی قرار گرفته تِأراوی در هی اند و خودِشده

چیز حولِ محورِ زنی جا گویا همهاند و فقط در اینآلزایمر شده

 .گرددشده میگم
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تواند یکی یی باشد مپَرتیِ راوگر حواسنویسی اگر نشانگسیخته

 یِروای های پسامدرنیسم باشد. داستان خط و زمانِاز تکنیک

با  هاشود و بخشی دید پیاپی عوض میمشخصی ندارد. زاویه

که معلوم است های متفاوت نوشته شده است. در حالیفونت

ست که در دو نقش دو طرف رخ نداده و این راوی دیالوگی میانِ

 .ظاهر شده است

 ی پرسشیِگرافیکی و یا تراکت و چند جمله با طرحِ «شدهگم»شعر 

انکاری و اعتراضی و بازی با کلمات شکل گرفته است. برای مثال 

را  «خراب»و  «خواب»و  «سالیخشک»و  «سومالی»را با  «سیل»شاعر 

که خیلی نآ هم نشانده است بدونِ کالم در کنارِ خاطرِ ریتمِتر بهبیش

 .شته باشندبا هم ارتباط دا

خواهد بگوید در این حرف سندیت شاعر شاید با این تمهیدات می

 :محکمی وجود ندارد که

 

  سیل در سومالی

  سالی در خراسانیا خشک

  کندهیچ تاجری را خراب نمی خوابِ

  رسدمن نمی به ذهنِ

  وگرنه در این جهان

  خیلی چیزهای دیگر هم

 (56ص ) ...تعجب است پر از عالمتِ

 

ق کند ولی دقیال میؤکند و خیلی سچیز تعجب میوی از همهرا

 :گویداو از چیست. در جایی می گوید تعجبِنمی

 
  هادانم اما خیلینمی

  مُفتمُفت

 اندصاحبِ شهر و شلوار شده

  اصلن

  گی یعنی چه؟هزند

  سخت نگیر

 

  مثلن این تراکت

 (51ص ) ...ش درآمد دارداتر از صاحببیش

 

را کنایه از مال و منال  «شدن شهر و شلوار صاحبِ» اعرِظاهرن ش

 .ی تازه استگرفته که خود یک کنایه

 چه ربطی به این مسائل دارد؟  یا تراکت «گی یعنی چه؟هزند» کالمِ

به جز  ش درآمد داشته باشد؟اتر از صاحبتواند بیشگونه میهچ

 .دانعکاس یا شهرت و محبوبیت باش معنیِ «درآمد»این که 

 :در روی تراکت هم نوشته

 
  ی شماستنقاش در خانه

  رنگ انواعِ مرکزِ

            روغنی

  فشاری

  پالستیک

 (تو هرگزفرزانه بی)

 ...تلفن.... تلفکس

 ....آدرس

 

، که کسی روی تراکت نوشته «تو هرگزفرزانه بی»ظاهرن همین 

 .یعنی حاشیه بر متن ارجح آمده است .ستی اصلیلهأمس

داند و روی آب می گی را حبابِهی این شعر، شاعر زندادامهدر 

 :گویدمی

 
  ترسم سومالی سامان بگیردمی

 ...گی شودهزند فرزانه صاحبِ

  می ترسم روزی آخر

  اندازِ هر پنجرهچشم

  ی دیگری باشدپنجره

  اما باز

 :من بیایم بگویم

  اصلن

 (59ص ) گی یعنی چه؟هزند
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قانه عاش سومالی و فرزانه و روابطِ سامان گرفتنِچرا راوی از سرو

که  گی باید این باشدهزند که شاید معنیِبرای این خور است؟دل

 .گیردمی معنی «گی یعنی چههزند»همه به مرادشان برسند اگر نرسند 

گی ههر شعر و داستانی به هر سبکی که نوشته شود باید جوانبی از زند

طراوتی  گی وهی را القا کند که تازیو ایدهرا واکاوی کند و اندیشه 

آید معنای جدیدی از هنر را ارائه هر مکتبی که می .داشته باشد

جامعه به  فرهنگیِ موشکافیِ ها هم باید در خدمتِکند. تکنیکمی

یک گان و ناقدان فقط تکنهکار برود. بعضی از شاعران و نویسند

ند باید با کها کفایت نمیزنند. اینآورند و از تکنیک حرف میمی

ی دنبال این ادب تکنیک و اسلوب، معنا را کشف کرد یا باید در نقدِ

های زیبا و خوب ایجاد و القا متن و معنا را باید با روش :مطلب بود

 .کرد

انتظار )یا آیرونی( با لحنی  انوشه در این شعر وضعیتی خالفِ

این  ترِبیشدر تان داس العارفی به وجود آورده است. وقایعِتجاهل

تند که یند هسآآن با فرجامی خوش رسیدنِپایاناشعار حاکی از به

ین نوع ا رسد. لحنِمرگ به پایان می عملن با فرجامی تراژیک مثلِ

تر از کار راه باشد تا آیرونی کاملتری همعمیق ها باید با طنزِروایت

 .درآید

ا خود استفاده کند و ب ها در شعرِمتنیتشاعر باید گاهی از میان

 .شعر خود را محکم کند دووجهی ساختمانِ رمزگذاریِ

برند و هم سنتی در معماری سود می ها هم از معماریِپسامدرن

 عنوانِهگیرند. بگان را در نظر میهنخب شناختیِهای زیباییمالک

های قوسی را با خشت و آجر کهن تاق مثال اگر در معماریِ

 

 

 

 یاهای مارپیچی عمارهای پسامدرن لولهساختند ممی

کار هبهای قوسی برای ساختن تاقرا فوالدی  یخوردهوتابپیچ

 .گیرند. شاعر و نویسنده هم باید همین کار را بکندمی

لی آورد وشعر می به هر معنی انوشه گاهی هر صدا را در یک بخشِ

 گیِهشوند. گسیختشوند و گاهی نمیهم می اهی مکملِگصداها 

 رنگِگذارد و از پیتصویری و مضمونی را در شعر به نمایش می

های های چندگانه و گفتارذهن و روایت خطی و سیالنِغیرِ

رگونی در تا تغییر و دگ کندآزاد استفاده میآزاد و غیرِ مستقیمِغیرِ

و  همین است «پسا» ی انتقادی ایجاد کند. معنیِالگوی اندیشه

ر فرهنگی، تحولی فرهنگی د حوالتِت است که برحسبِجاین

 .آید یا آمده استوجود میروز بهی امجامعه

هایی قابلکنند و تهای مدرنیته را نقد میروایتکالن هاتپسامدرنیس

نظمی، یها، عقل و جنون، نظم و بها با سفیدپوستپوستمیان رنگین

ز و ، مرکگیهماندرفت و عقبثباتی، مرد و زن، پیشثبات و بی

گرایانه از ی بدعتید تا به شیوهنآوروجود میبه... حاشیه و

ی شناختی به وجود شناختی دست یابند و کالم را به ورطهمعرفت

 .وجودی سوق دهند گی و اضطرابِهمعناباخت

در جهان  هاچیزها و پدیده گیِهفلسفی به هستند وجودشناختیِ

 .کندواگذار می هاجهان را به مدرنیسم و شناختِ پردازدمی

 مِست و عدگراییِ افراطیهای این مقوله شکیکی از شاخصه

 .ستقطعیت وجودشناختی

هند که به دوار را ارائه میموجود واقعیتی کپی واقعیتِ ها در برابرِآن

و  گویند. گویا عکسزا میتهی و توهممیان آن فراواقعیت یا واقعِ

.داوریجینال ارجحیت دار بر اصل ووانمود چیزها و فضای مجازی 
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 گیهزندروایتی ساده از 
 

 «مشهدی صفر بنا یخانه» شعرِی نگاهی به مجموعه
 محمد ذوالفقاری یسروده

 

 
  شررو یداهلل ●

 

 

محمد » شعرِی مجموعهسومین  «مشهدی صفر بنا یخانه»

ی که در همان آغاز، یست. مجموعههرمزگانی ، شاعرِ«ذوالفقاری

ی ساده آید؛ عنوانچیزی به چشم می آن بیش از هر متعارفِعنوان غیرِ

این  یهپیرایه که همانند یک درِ گشوده، ما را به دنیای سادو بی

تنها در این محمد ذوالفقاری نه د. شعرِشونمون میمجموعه ره

او،  وکِسل یرفتار و شیوه همانندِ که در دیگر آثارش،مجموعه، بل

گی، شعری هساد او در عینِ ؛ اما شعرِوغش استغلساده و بی

ی بیان و شیوه راو ناظر ب گی شعرِهدستی نیست. سادپاافتاده و دمِپیش

 شاعر برای مواجهه با زبان گاهی محتوای شعر اوست و یا سازوکارِ

ود ی منحصر به خذوالفقاری، یک شیوه گی در شعرِهاست. ساد

های تودرتوی سخت و الیه مضامینِ تواند سراغِاوست. او می

  شِعاج پایین آورده به رو ها را از قصرِمعاصر برود؛ آن انسانِ گیِهزند

 

ی پایه بر او، فضاهای شعرِ ترِگی در بیشهخود روایت کند. ساد

اجهه با زدایی، مخاطب را در موافتد که با آشناییکشفی اتفاق می

 ر کند:گیهای متفاوت، ناگهان غافلترکیبی از نام

 
ش اگویم/ محمد ذوالفقاری خسته است/ فروید را ولمن که می

ویند، ما هم گکن/ ول کن یونگ/ محمد شعبانی و عبدالحمید می

 (41 )ص خسته بودیم/ خودکشی کردیم/...

 

ی ر پایهب نشعر، زبانی روایی دارد که شاعر آن را غالبی این مجموعه

ی دیدهای دیگر نیز اویهزاز کند؛ اما گاهی اول شخص روایت می

روشن دارد:  گیِهکند. این روایت چهار ویژاستفاده می

 گیِهساد»و « نحو شکستنِ»، «معترضه جمالتِ»، «محوریدیالوگ»

یالوگ ی دروایی این شعرها بیش از هر عنصری بر پایه زبانِ«. زبان

گو غافلوش از گفتاشعرهای ترِشکل گرفته است. شاعر در بیش
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فراهم  شرا برای بیان پرس ت. گفتگو برای شاعر، فرصتینیس 

ه ست ک«دیگری»اوقات از  هایی که در غالبِکند؛ پرسشمی

 اش باشد:فرضی شاعر یا شخصیتِ تواند مخاطبِمی

 
ن است/ کتابخانه/ اثری از جوانی م یاین بشقاب نیمروی در قفسه

 (5 )ص نوشتی؟/... -

 

ه ی شعر بفرضی برای ادامه در این شعر، مخاطب یا شخصیتِ

 وگِبا این شیوه که در سطرهای پایانی، دیال شود،پرسش کشیده می

 شود:ی شاعر به میان کشیده میگرانهپرسش

 

 ( 19)ص گویید؟/...نوار باید شاد باشد/ نوار.../ حاال چه می

 

 رسد:می به پایان« آیا» ی پرسشیِهمین سطر، شعر با کلمه یدر ادامه

 
جاساز  ام را جاییپاکتیجیب کنید من شلوارِهم فکر میهنوز 

 (19 )ص ام آیا؟کرده

 

زی را برانگیگری، چالشهای این مجموعه، به جز پرسشدیالوگ

وهای گوخود نهفته دارند. شاعر در بسیاری از گفت نیز در متنِ

های مختلفی را به چالش کشیده است؛ داده در شعرها، موضوعرخ

روزی ام گیِهها به انسان در زندآن غالبِ محورِموضوعاتی که 

دهد تا روزی قرار میهای امرسد. شاعر خود را در نقشی از انسانمی

  گویی چالشی با مخاطب داشته باشد:وگونه گفتاین

 
دل است/ چه  بردنِ صفِ آقا قرص گران شده/ این صف/

/ به عمد امبرق خیابانِ اولِ برِخواهی؟ دلی داری؟/ من دلمی

 دند/...م کبوام کنده شده/ به عمد زیر چشمانای پیراهندکمه
 (19 )ص

 

 محمد ذوالفقاری در این مجموعه، رواییِ زبانِ های دیگرِگیهاز ویژ

اعر هایی که شهای متعرضه است؛ جملهی جملهگسترده کاربردِ

 مانِاختس ءها را جزآن خود تبدیل کرده شگردِبه ها را استفاده از آن

ن کتاب نیز نسبت به ای چینیِخود قرار داده است. حروف روایتِ

ها را آن نمایی، تشخیصِتفاوت نبوده گاهی با درشتکاربرد بی

 تر کرده است.برای مخاطب آسان

وفور از این مجموعه، به فقِؤ، از شعرهای م«کل شهری» در شعرِ

یی گو های معترضه،معترضه استفاده شده است. جمله جمالتِ

گوی دوطرفه است که در این وصدای سوم برای یک گفت

 رِدیالوگ وارد کرده نظ خود را به میانِ گوی رودروی شاعر،وگفت

 کند:متفاوت خود را بیان می

 
اب به اعص کل شهری/ داروهای تو عوض نشده/ فقط یک قرصِ

ا به ی عمر/ خوشدکتر بگوید همهن ی ما اضافه شده/ )حتمهمه

ل شهری/ عمری نکردی/ )این را من نگفتم(/ از قول ت کاحال

 (42)ص  م/...اذاکران مات

 

این  نحو است. این مجموعه، شکستنِ های دیگرِگیهاز ویژ

در ذهن  ی خاصیزبان را به گونه گی، برای مخاطبانی که نحوِهویژ

 نمداگیرکننده است. گویا شاعر تعغافل زداییِدارند، یک آشنایی
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خود لحاظ کرده است تا به زبان و استفاده  گی را در شعرِهاین ویژ

آن اندک است و  های آن توجه شود؛ گرچه میزانِظرفیت ازتمامِ

ننشسته  شناختی خوشییزیبا توان گفت که گاهی از منظرِمی احت

 تواند مطرح باشد. در سطرِیک تمایز می عنوانِاست، اما گاهی به

 ارگیریِکرا با به« دیدار» تأکیدیِ بارِ ، شاعر«روزی که دیدارمان شد»

جمله،  آن نیز در توجه قرار داده است تا نقشِ ، موردِ«شد» فعل اِسنادیِ

نکند.  توانست فعل اِسنادی را استفادهمسند باشد؛ در صورتی که می

نیز این گونه « باز گی با دهنِهرانند»شعر  در سطرهای آغازینِ

 توجه ایجاد کرده است: ایزی قابلِجایی در اجزای جمله، تمجابه

 
م/ او که خشکیده در امن -جوی آب دارد او که در مردن کنارِ

م/ او که عادت دارد/ هر امن -ش کنار جوی آب است امردن

 (94 )ص م/...اچرا من -ش را ببرد چراای درونروز بره

 

 ایتِی در روگهزبان، تنها باید اضافه کنم که ساد گیِهی ساددرباره

 نویسی نیست. شمایل و نمایساده شعرهای محمد ذوالفقاری از نوعِ

 رورِرسند؛ اما مظاهر ساده به نظر میشعرهای این مجموعه به بیرونیِ

ی هاکشاند که گاهی الیهشعرها، مخاطب را به عمقی از معنا می

 های نهفته است:تودرتویی از حرف

 
هو آ جا چشمِقدر اینه/ چامآهو گیر کرده دانم چرا در چشمِنمی

خواهم کمی تو آهو سخت است/ می چشمِ قدر نقشِههست/ چ

 (91 )ص آهو ببینم/ پدر/ ... را با چشمِ

 

« ابن ی مشهدی صفرخانه» یمایه در مجموعهمحتوا و درون عنصرِ

توان از سوی دیگر این مجموعه را که میمنفعل نمانده است، چه این

ایی افکنده تا محتور شمایلی ساده را پیمحتوامحور دانست. شاع

ی مایهمحتوایی که بیش از هر درون تر را به میان بکشد؛عمیق

قاری ذوالف دیگری، معنای رنج را به تصویر کشانده است. شعرِ

 ش برای او اهایشاعری که دنیا و آدم روایتی از رنج است؛ رنجِ

 

 

ی نهایت، انعکاسبی شوند. این رنجِآور مینهایت رنجگاهی بی

 چندگانه دارد:

وه گونه شاعر را به ستمتبلور است که این« مرگ»رنج گاهی در 

 آورد:می

 
 ما را/ خودت ببین/ ما را/ حالِ چرا آرام نداری/ حداقل با وجدانِ

تو عذاب  با وجدانِ اکنیم/ حتتو از هم دوری می ما با وجدانِ

 (44 )ص کشیم/ کل شهری/...می

 

وی جوهای رنگی برای جستبا خط« بیمارستانی»رنج گاهی 

 درمانی شفابخش است:

 
 خطِ، رخ/ از سرس چه بگویم دکتر/ یک بار که آبی را پیمودم/ از تهِ

 (11 )ص تحمیلی/... زرد را پیمودم/ دکتر/ در این آمدوشدِ

 

های رده از رنجپبرای شاعر، گفتن از رنج، روایتی بی و یا در این شعر،

 کند:ها سر میروز با آن که او هر روزانه است

 
ه کردم این تاکسی مرا دیوانزنم/ و احساس میبا خودم حرف می

 ( 94)ص سته/...ب گی با دهانِهباز/ با رانند گی با دهانِهکرده/ با رانند

 

های توان به نقششعرهای این مجموعه، می ترِبیشهرچه با مرورِ

ها را در ه شاعر آنشمار رسید کهای بیتری ازرنجبیش

و  هایی که مغلق و پیچیده نیستندکند؛ رنجش روایت میاشعرهای

ها فضای باورپذیری را در مقابل زادپنداری با آنمخاطب برای هم

 کند.خود تجربه می

ین را هایی بیش از ااش موفقیتبرای محمد ذوالفقاری در راه شاعرانه

آرزو دارم. 
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 اُدیپی شعر و انحاللِ عقده
 

 «شعرها به وقتِ بامداد»تأملی در بخشِ 
 «های منچنین ردِ کفشینا»ی شعرِ از مجموعه

  ی ابوالفضل پاشاسروده
 
 

 

 سجاد ممبینی ●

 

 
 

-در چیزی با دبستانی نقطع «1شعرها به وقتِ بامداد»شعرهای بخشِ 

 این ارجاع و ست.شترک است و آن ترومای کودکیم 2اهای پاش

..( در .ت، رجوعی به اخالقِ نوشتار )زبان، تکنیک وبازگشاین 

یک  میلِی آغاز برای تککه ارجاعی به نقطهبل ها نیست؛دبستانی

ن شدیک دوره، از حل شدنِخواهد از سپریفرآیند است که می

 حصولِها مخبر دهد. دبستانی متنی-روان یک کُمپلکس )گرهِ(

ها بستانید پدراست. نسبت به ساحتِ اُدیپی کودکانه یک تنفرِ

 این پدر، همان ساختِ و شورشی.است معترض است، تغییرخواه 

ه و باید حاال به قانونی بدل شد مستقر است که استبدادیِ ذهن و زبانِ

 ،کودک-نیرومند در شاعر (super egoاِگویی ) سوپر صورتِهب

یا ویرِ قدرت این تص ها قیامی کودکانه در برابرِدرونی گردد.دبستانی

این  لِآهاید شمسی شاید شاملو تصویرِ هفتادِ یپدر است )در دهه

  پدر باشد(:
 

 بچه که بودم ●

 ام سفید بودپیشانی

 بابا به دبستان که رفتم آب داد

 های خندان شدیم و فرزندانِ ایرانما گل

 خطیو دفترهای ما خط

 

 بچه که بودی

  چتکه گآسفالت بود و یک

 ها از یک تا هشتو خانه

 آمد و بعد که باران می
 ها را می بردخط

 ما سفید بود تکلیفِ

 

 همه سالاین حاال بعدِ

 دانمم نمیاهایمشق

 9 ام پر از خطپیشانی
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نمادین )امر اجتماعی(  طور که کودک برای ورود به ساحتِهمان

ر ی ادیپ را از سروانی باید عقده و رسیدن به فردیت و تکاملِ

 خودویژه بکیِزبانی و س یابی به فردیتِز برای دستشاعر نی بگذراند،

 از خود و انحراف از پیش شعرِ یادیپی نسبت به آبا باید ابتدا این تنفرِ

شاعرانِ پیش  -در واقع این تنفر ادیپی نسبت به پدر  را تجربه نماید. آنان

ین رویی خواهد بود. در غیر اپیش هر شاعرِ ی ناگزیرِتجربه -از خود 

ر واقع شود. دپیش از خود بدل می او به رونوشتی از شاعرانِ صورت

در( را دو پ ی ادیپ )قیام در برابرِست که عقدهرو کسیپیش شاعرِ

خود و بار دوم در  اول در کودکیِ بار از سر گذرانده باشد: بارِ

زمان دارد تا همی ادیپ کودک را وامیخود. عقده کودکیِ متنِ

ود سرسخت خ جنسیِ )مِهر(، او را رقیبِ پذیردوالد را می که حریمِ

 یبت به آبافرویدی را نس شاعر نیز این مِهر و کینِ تصور کند )کین(.

اش دست یژهخودو شعر باید اعمال کند، تا بتواند به هستی و فردیتِ

 یابد. 

 ینمادین و جامعه، انحاللِ عقده کودک به ساحتِ ورودِ اما شرطِ

 فردی نرمال از ن صورت کودک به عنوانِادیپ است. تنها در ای

ته با والدی را کنار گذاش گردد که تنفرِسوی جامعه پذیرفته می

رد. بیاو ر روهنجاهب های جنسیِابژه زنا با محارم، به انتخابِ منعِ پذیرشِ

امل او تک ی روانیِکه چرخهراه است تا زمانیماما هراس از پدر با او ه

عرهای شچه در عمیقی بدل گردد. آن ورزیِیافته این نفرت به مهر

ه دامانِ تأمل است همین بازگشت ب قابلِ «شعرها به وقتِ بامداد»بخشِ 

این  و ادیپی باشد تنفرِ تواند حاکی از انحاللِکه می پدر است

در میان  - دیگر -خواهد بود که پدر  انگیزترغمبازگشت زمانی 

  نباشد:

 
 

 

 جا نباشدشاید این همان ●

 بینم آیا؟من خواب مى

 شمیران نباشد ى قدیمِجا همان جادهشاید این همان

 بینمخواب... نمى نشب اصلبینم ولى دیخواب نمى

 

 و این گفتم که خواب نیست

 م نبُرداروز خوابهمین ام دادِشب تا بامدی

 داددر این فکر که این بام

  4دهم؟گونه من از دست مىداد را چهمن این بام

 

بار اج ی تحتِدوم همان پدر است: شاملو. این یک مصالحه بامدادِ

یک  کردنکه یک فراخوانیِ درونی پس از سپرینیست، بل

پس از ماجراجویی در زبان و  شاعر-ککود ست.ی ادبیاُدیسه

گردد. بازمی به سوی پدر خود، حاال فردیتِ رسیدن به بلوغ و تثبیتِ

که از خود باقی گذاشته  ییلیاما پدر از دست رفته و جای خا

( punctum) هندسیِ نشستارِ یک تروما و پونکتومِ )فقدان(، مکانِ

ناپذیر. خاصه جبران، یک رفتِ برگشت قابلِعمیق است: چیزی غیرِ

 که پدر قبلِ از دست رفتن، چیزی هم از دست داده باشد:

 
 ایستادات یک لحظه نمىرفتن ●

 زدىخند مىگى لبهدتو با همین رفتن به مرگ از زن

 که پاى تو را بریدندو این

 روى از مابهمین بود تا مبادا شاید براى 

 1روى؟رفتى بگو کجا مىچنان که مىولى تو هم
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. زخمی که حسیّت و 4اثر است زخمِ درونِ بارت، پونکتوم به تعبیرِ

که  (stadiumگیراییِ اثر وابسته به آن است. در مقابلِ استودیوم )

 ی فضای اطرافِو همه 9هنجار اثر بودههب فرهنگی، عقالنی و جهِو

ی فضای عمده ،کمیّت گیرد )استودیوم به لحاظِپونکتوم را در برمی

ی نقطه یک دهد(، پونکتوم مانندِمتن یا اثر را به خود اختصاص می

د که کنآگین و درخشان در متن عمل میزخم خراشیده یا شکافِ

 گیرایی و عطفِ موجبِ یک وصله( آن )مانندِ نامتجانسِ حضورِ

پونکتوم از آن حیث که ترومائیک است،  توجه به اثر خواهد شد.

جا که خود مخروب اما زخم از آن شودآموز نمیفرهنگی و دست

 .به اجرا درآید هنجارهسالم و ب نتواند در زبانی کاملاست، نمی

ه ک - زدن به زبانخمهو ز« شعرها به وقت بامداد»انحراف در زبانِ 

ی نحوی، اخالل در نقش نحویِ کاری در زنجیرهدست صورتِهب

 حروفِ ارکان نحو با هم(، کم و زیاد کردنِ کلمات )جانشینیِ

روما زخم و ت برای نمایشِ - رؤیت است اضافه، ربط، اشاره و.. قابلِ

برای  - ی ادبی فارغ شدهکه اکنون از ادیسه -فرزند  ست.ضروری

گناهِ خود )که در مواجهه با مرگ پدر  و احساسِ تمرّد کینِتس

جایی ننشیند. از آخود با پدر می خاطراتِ تشدید نیز شده(، به مرورِ

، این ناخودآگاه است ضمیرِ گاهِ خاطراتِ سرکوب شدهستکه نش

نی یابد؛ یعخواب و بیداری بروزو ظهور می در مرزِ نمعمول خاطرات

ن دلیل همیشود )بهرنگ و خفیف میکم اصل واقعیتجایی که 

 شبانه و در آخرین دقایقِ قبل از خوابِ ناست که خاطرات معمول

دو چیز  واره حاملِچنین خاطره همآیند(.همما می بیداری به سراغِ

 )و مگر پونکتوم چیزی جز فقدان خواهد بود؛ پونکتوم و فقدان

 است؟(: 

 

 
 ىینشسته کنارم ●

 دسفی از تاموهای

 شناسم؟مى کجا تاصدای رنگِ به ولى چیزى

 

 ىینشسته کنارم

 امدست تو به رسدنمى

 هامبل همین روى به همِ از دیوارى ما بینِ

 

 ىینشسته کنارم

 بینم؟مى را تو خوابِ چندمین این و

 
□ 
 

 هست یادم کدهده این یا چهباغ این و هامبل این

 مبود دیده بیدارى به من که همان هااین

 همان ىینشسته کنارم تو

 است نکرده فرقى خواب این در چیزى

 1!همین مادست تو به رسدنمى فقط

 

ر( ی پدی ادیپ و رجعت به پدر )یا رجعت به خاطرهعقده انحاللِ

 ودراه شاولیه هم ی به قدرتِ همان نفرتِیتواند با مهرورزیگاه می

جا عالوه بر این ود(. درمیل به معکوس خ شدنِفروید: تبدیل )به تعبیرِ

اقتصادیِ میل نیز  ینفرت به عشق، مسأله دیلِبهدفِ میل یعنی ت تغییرِ

ی همین هقرین تواندنیروی میل در این حالت می کمیّتِ مطرح است؛

ر مهرورزیِ شدید، پسر د باشد. در این حالتِ دیپیاُ مقدار درتنفرِ

ک ی پدر )ادای دِین(، برِدر برا انقالب خود و برای جبرانِ ناخودآگاهِ

5.«پدرش داشته باشد پسری شبیهِ»که آرزوی بزرگ دارد: این
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یل م ی اقتصادیِبا نمودی از همان مسأله نجا مجددبنابراین در این

 توانمی« ادشعرها به وقت بامد»ی پدر. در مواجه هستیم: تکثیرِ عاشقانه

ی از پدر هایگاه به متنو بیگاه  زدنِنقب این مسأله را در قالبِ نمودِ

برای  -ای او هبینامتنیت با متن و نیز تولیدِ ها)شاملو(، ارجاع به کتاب

وبویی )شباهتی( از پدر را در شعرها )پسران( خود تولید که رنگآن

 مشاهده نمود: -نماید 

 
 آینه جا همان باغِاین ●

 کندبینم آیدا نگاه مىآیدا در آینه مى

 ، درخت و خنجر و خاطره استبینم آیدامى

 پاى مردمروم پابهو من با همین درخت و آینه مى

 16تو را بشنوم هاى خاکِروم مرثیهمى

 

 «طاهرزاده امام»جا همان این همان ●

 11اندگان خوابیدههزند ترینِاین جاست که عاشق

 

 وى مارها و خاک روبهایم و مرثیهتو نشستهحاال که ما بى ●

 کنندمان مىایم و دشنه در دیس تعارفنشسته توبى

ن شعرى در م ما... هان به یادِ قرارىِبى تو با حدیثِایم بىنشسته

 آستانه چنین آمد:

 

 بدرود!

 شاعر( دادِبدرود!)چنین گوید بام

 ى اجبارگذرم از آستانهرقصان مى

 12شادمانه و شاکر

 

 

 

 

 

 

چنین ردِ ینا»ی شعرِ ز مجموعهابخشِ اول  «شعرها به وقتِ بامداد». 1

( است. تمامِ این شعرها رد رثای 1959)تهران: سیبِ سرخ،  «های منکفش

 اند.احمد شاملو سروده شده

لفضل هایی با تِم و ذهنیتی کودکانه از ابواهسرودمشترکِ  ها نامِدبستانی. 2

 ه چاپب« های در راهراه»ی شعرِ و در مجموعههفتاد  یپاشاست که در دهه

ه و های کودکانرسیدند. در این شعرها، شاعر با استفاده از نوستالژی

 فارسیِ هایهای کتابهنشانبینامتنی از ذهن و زبانِ  گیریِبهره خصوصهب

ابا مانند حسنک کجایی؟، ریزعلی، ب یهایهنشانآن مقطع ) ی دبستانِدوره

 کرد.قیام  یدسپ ی در شعرِشاملوی ی زبانِفصاحت پدرانه در برابرِ .(.آب داد و.

، ص 1994، تهران: نارنج: «های در راهراه»ی شعرِ . پاشا، ابوالفضل، مجموعه9

11 

هران: ، ت«های منچنین ردِ کفشاین»ی شعرِ . پاشا، ابوالفضل، مجموعه4

 19، ص 1959سیبِ سرخ، 

 12. همان، ص 1

ن: حرفه ی فرشید آذرنگ، تهراروشن، ترجمه اتاقِ، بارت، روالن. 4

 11، ص 1954، نویسنده

 14. همان، ص 9

 19، ص 4ی . پانوشت شماره1

 ،ی مهدی حبیب زادهزنند، ترجمهکودکی را می، فروید، زیگموند. 5

 165، ص 1954، تهران: نی

 14، ص 4ی . پانوشت شماره11و  16

 22، ص 4ی . پانوشت شماره12
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زبان شما از  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ییرضا پنجهعلی
نام دارد  «مدویم شیخو از»منتشر شده است  من که از یکتاب نیآخر

 و هشتاد یدهه اواخرِ یِانیپا سالِ دو یچندگانه یدفترها از یکی که

 و محورزبان اغلب مجموعه نیا یشعرهااست.  نود یدهه لیاوا

 به ات بخواند را شعرها بار چند مخاطب که دارند ازین و اندیدارید

 .ابدی وقوف در آن مستور یهاهیال و شاعر یهادغدغه

 یندسههی چاپ هستند: یکی با نامِ چند کتابِ دیگر از من نیز آماده

به « ومدیم شیخو از»ی اخیرم یعنی شدهکه مثلِ کتابِ چاپ موج

 نود یدهه لیاوا و هشتاد یدهه اواخرِ یِانیپا سالِ دوی زمانیِ بازه

 یکتاب هک عاشقانه، یهاسکسکمعطوف است. کتابِ بعدی با نامِ 

 از ییهنیگزعالوه به .بود خواهد گرمید یهاکتاب از ترمتفاوت

 منتشر نم با یگوهاوگفت منتخبِ از ییمجموعه و منتقدان ینقدها

ا نامِ ام بهای شعرِ قبلیها یکی از مجموعهافزون بر این. شد خواهند

 مهین به - ستییایتالیا بهکه در حالِ ترجمه  - «است میاو همانعشق»

 یهیبق یتنشس یط ایتالیا از یآت سفرِ  در مترجم است قرار و دهیرس

 جممتر و شاعر حضورِ ترجمه نیا یخوب. کند ترجمه را کتاب

 ترشیب شاعر اتِیناز  مترجم تا است ترجمه یبرا زمانهم صورتبه

  .شود واقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوالدسعید جهان
دو کتاب از من منتشر شد: یکی  سالگاهِ کتابِ امدر نمایش

شاعرِ برترِ  16که شامل شعرِ « کارهای شعرِ جهانآنتولوژیِ شاه»

ای هراهیِ فیروزه محمدزاده از آنتولوژیاند و شعرشان به همجهانی

اند. این کتاب معتبری مثلِ نورتون و آکسفورد انتخاب و ترجمه شده

 پِ دومِ را نشر نصیرا منتشر کرد. کتابِ بعدیِ من چا

است که مثلِ چاپِ قبلی، نشرِ هشت در اختیارِ « رؤیایی در مِه»

 مندان قرار دادعالقه

« وسنهزار زبان س»اما سه کتاب هم در دستِ انتشار دارم: یکی به نامِ 

دِ حیات اکنون در قیالمللی که همشاملِ شعرِ پنجاه شاعرِ معاصرِ بین

راه شاعران هم ار است که اینتوانم بگویم برای نخستین بهستند و می

شان در شناسی، عکس و خصایصِ سبکینامه، کتابگیبا زنده

ن یی از اشعارِ جدیدِ مبعدی مجموعهشوند. کتابِ ایران معرفی می

ه که قرار است نشرِ هشت ب« زرهِ کرگدن به تن دارم»است با عنوانِ 

ی نهژاک دریدا داروخا»زودی منتشر کند. کتابِ سومِ من هم 

نام دارد. این کتاب بر اساسِ نظریاتِ فلسفی و نظریِ ژاک « افالطون

تارگرایی ترین آثارِ مهمِ فلسفه و ادبیاتِ پساساخییدریدا و یکی از پایه

رانی از من در راهِ متن چند سخنآماده شده است که به هم

 .ی مجال، تنظیم و به ناشر سپرده خواهد شدکدهاندیش
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یا خلیق خیاوی  ثر
ام داشت که ن« دختر شهر یئری»آخرین کتابی که از من منتشر شد 

ازارِ ی بروانه« ساواالن ایگیدلری»همتِ انتشاراتِ به 1959در سالِ 

چنین سالی برای من سالِ باشکوه بود چرا که عالوه بر کتاب شد. 

 صامیتالمللی پروین اعی بینوارهجشن اولِ مقامِچاپِ این مجموعه، 

کردم. از این موضوع که بگذریم در  ی شعر کسبرشتهرا در 

هم که باید توضیح بدام خصوصِ همین آخرین کتابِ منتشرشده

 )خیاو( شهرام مشکینیی تاریخی در زادگاهنام منطقه« شهر یئری»

 «دختر شهر یئری»هزارساله دارد. کتابِ است که قدمتی هشت

یی با پردازانهارتباطِ شاعرانه و خیالت طور که از نامِ آن پیداسهمان

را  متییی نُه قسو منظومه کندبرقرار میی جغرافیایی همین منطقه

 . شودشامل می

ام که های جدیدم آماده کردهی شعر از میانِ سرودهاما دو مجموعه

یی نه چندان دور به ناشر خواهم سپرد. این را نیز اضافه کنم در آینده

ارم و زبان دهمین ست و شعرهایی هم به رکیوری من تماد زبانِ که

ام رودهس امبه زبان مادریاز شعرهایی که  مستقل ییمجموعه نحتم

  چاپ خواهم کرد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نرگس دوست
 شعرِ یهمجموعگی دو کتاب از من منتشر شده است: یکی به تازه

 که انتشاراتِصفحه  11 قطعه شعر و 99 شاملِ «سودابه که تن نبود»

تر محتوای این اثر را بیشکرد. چاپ 1959هرمز آن را در سال کتابِ 

ن نیز کتابِ دیگرِ مگیرد. ی و اساطیری در برمیینامهفضای شاه

ل شامنام داشت که « زن در ماه گیِهبرهن تلفظِ» شعرِ یمجموعه

ان لستانتشارات مهری در انگ همتِبود و بهبلند و کوتاه  ودو شعرِسی

 . به چاپ رسید 1951و در سال 

رک از ساوه با ت»ها را دارم یکی هایی که قصدِ انتشارِ آناما کتاب

یرایش و که در حالِاست بلند و کوتاه  شامل سی شعرِ« امبرگشته

کتابِ دیگر من نیز  و به زودی به چاپ خواهد رسید.ام آن

رمز آن هکتابِ  راتِکه انتشا نام دارد «ماه ملیِ فریادِ»شعرِ ی مجموعه

 نِز شاعرِ شعرهای پنجاهمعرفی و و شاملِ  را به چاپ خواهد رساند

است. اخیر صد سالِیکمعاصر در 
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 ایلیا دیانوش
 هنگِفر از جلد نیچهارم یعنی است؛ «زمان سازِ بر زخمه» ماکتاب نیآخر

 اراتِانتش همتِبه 1951 سال در که نوپرداز شاعرانِ یهاهیگونیگز

ی هفتاد نامهمخاطبانِ فصل که طورهمان. دیرس چاپ به دیمروار

 یِواد در لیاص ییِآزماطبع به مندانعالقه یهاچالش از یکی د،نمستحضر

 و جیوشی ماین نظرات یمطالعه یبرا منظم و مدون یمنبع افتنی نو، شعرِ

تابِ ک در. ستیفارس اتِیادب و شعر در او یِنوآور فستِیمان از یآگاه

 یِادب یهینظر و یگهزند و هنر یفلسفه بار، نینخست یبرا «زمان سازِ بر زخمه»

 نِیتدو یبرا شااتیح زمانِ در او خودِ که ینهادشیپ اساسِ بر ماین

 ب،یترت نیا به. است شده عرضه یکاربرد یشکلبه داشت، شایهادگاهید

 یِنوآور رمزورازِ یهدربار خود یهاپرسش پاسخِ توانندیم مندانعالقه

 . بشنوند او خود زبان از ینوعبه را نو شعرِ پدرِ

 ینسخه ،من انتشارِ یآماده یهاکتاب از یکاز این کتاب که بگذریم ی

 خنانِس با راههم شاعران یهاهیگونیگز فرهنگِ نخستِ جلدِ از یدیجد

 یژهیو - مجموعه نیهم پنجم جلد. است زادفرخ فروغ از ییافتهیتازه

 که یکتاب نیترمهم اما. است شدنآماده حال در زین - ثالث اخوان یمهد

 با هراهم که است من شعرِی مجموعه نیسوم دارم، دست در انتشار یبرا

. شد خواهد عرضه جلدم کی در مکث شعرِ یهینظر بر یجامع شرحِ

 مشق ـ شعارما از عهمجمو نیدوم وستِیپ به ترشیپ را هینظر نیا یکل یهیانیب

 یتربیش هاینمونه من، سومِ شعرِی مجموعه در. بودم کرده ارائه ـ کلنجار

 نیومد اشعارِ از یاریبس سانبه اگر البته شد، خواهد ارائه مکث شعرِ از

  .نمانند یزیمم سدِ پشتِ اممجموعه

 

 
 
 

وزبهانی  رضا ر
ی بازار نهروا -نشر سیب سرخ همتِ و هر دو به -گی دو کتاب از من به تازه

ان امضای مستقبل که در زمست شعرِ یمجموعه است. یکیکتاب شده 

النا با مو ها و رباعیاتِی غزلخوانش و گزینهمنتشر شد و دیگری  1959

نخست  ابِکت. سالام در بهارِ «بیتی که گشاده شد در آن کو»اصلی عنوان ِ

-یکردهای زبانویبنده است با ر انتزاعیِ نی از شعرهای غالبیمجموعه

م در کتاب بعدی ه .- انداخیر نوشته شده سالِ سه که طیِ -خاص  نحویِ

 ی از غزلیات و رباعیات موالنا با ویرایشی جدیدیدوم گزیده واقع چاپِ

 از این قرارند:اما کارهایی که بنده منتشر خواهم کرد .  است

ز کردم اما اش را آغاپیش نگارش سالِ ست که سهنخست داستان بلندی

 - بلند . این داستانکردمهای کار رها میانه آن را از متعدد،دلیل اشتغاالت به

 شامل چندین اپیزودِ -ذهن خلق شده  سیالِ در جریانِ ی از آنکه نیم

 د رسید.به کمال خواهروایی  توالیِ که با شکستنِ استپیوسته همبه

 ی ادبیاتِکه در حوزهست ختیشنازبان -پژوهشیبعدیِ من کاری  کتابِ

تی سه اثر مهم شناخکردی زبانگیرد. در این کتاب با رویتطبیقی قرار می

یه، الصوفطبقات ام:ی تصوف را بررسی و با هم مطابقت دادهدر حوزه

ر به ست که بنده در این اثاالولیاء. گفتنیالمحجوب و تذکرهکشف

اهمیت و  انِمیز ،ن سه کتابای زبانیِ متعددِ ضمنی با واکاوی وجوهِ صورتِ

و  این کتاب های متعددِیادداشت .امکرده کدام را نیز بررسی هر ارزشِ

رمانی  شدنِاست که با تمامنگارش  ش نیز در دستِامقاالت اعظمِ بخشِ

 .اش انجام خواهد شدتدوین نهایی تر ذکر کردم کارِکه پیش

 آن ی پژوهش و نگارشِپروسهاش، اهمیتترین اثری که به دلیل اما مهم

، کتاب تکمیل خواهد شد بعد از این دوبود اما ی نود آغاز شده قبل از دهه

 14 ضمنِ در این کتاب. «اندیشیوهم» ست از بنده با عنوانِیینامهپایانعنوان 

واهم خایرانی  تخیل در فرهنگِ موضوعِزبانی به  -مقاله از منظری ادبی

 پرداخت.
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 عابدیمحمدحسین 

کنم چرا که از انتظار در صفِ ممیزی دیر کتاب چاپ میمعمولن دیربه

سال در صفِ ممیزی وحشت دارم. برای مثال کتاب اول من حدود یک

ری که گونه بود که به هر سطی من هم اینبود و سه بار بازبینی شد. شیوه

کردم. گزین میداشتم و شعرِ دیگری جایگرفتند کل شعر را برمیایراد می

نوانِ ی شعری با عبر همین اساس است که آخرین کتابِ من که مجموعه

همتِ نشرِ افراز منتشر شد و و به 1951بود در سالِ « هاییهایی تنیده بر تنتن»

 بعد از آن دیگر کتابی چاپ نکردم.

یار، ادبیاتِ جهان عنوانِ دانشبه UPHSDگاهِ در حالِ حاضر در دانشاما 

لیسی زبانِ انگی کنم و در حالِ کار بر روی کتاب جدیدم بهرا تدریس م

. ست «یپسااستعمار کِیگوت» یباره و در یادب نقدِ یحوزههستم که در 

و ااستعماری پس کیگوت»شود: می زبانِ فارسیی نامِ این کتاب بهترجمه

ی میان ام در این کتاب به رابطهکوشیده. «نیخواک کین در آثارِ تیهو

و ادبیاتِ  -عنوان ژانری که در ابتدا کاملن بریتانیایی بوده به -ک گوتی

بپردازم. نیک  -ست که طبیعتن ادبیاتی ضد استعماری -پسااستعماری 

تیک و طورِ کامل ارتباط میانِ گوست که آثارش بهییخواکین نویسنده

 ادهد. البته این نویسنده در کشورِ مادبیاتِ پسااستعماری را بروز می

گانِ هترین نویسندعنوانِ یکی از بزرگنیست اما او را به شدهشناخته

ر کشورهای شناسند که آثارش در آمریکا و دیگزبان در فیلیپین میانگلیسی

یی از دار دارد و سالِ گذشته انتشاراتِ پنگوئن مجموعهزبان طرفانگلیسی

 یمجموعه یر بر روکا عالوه بر آن در حالِهای او را منتشر کرد. داستان

ام. ردهکه هنوز عنوانی برای آن انتخاب نک هم هستم یسیانگل زبانِاشعارم به

که این شعرها ی اشعارم از فارسی به انگلیسی نیست بلالبته منظورِ من ترجمه

 اند. از ابتدا به انگلیسی سروده شده

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 جلیل قیصری
ارد که نام د «اسطوره و شعر» ام چاپ دومِآخرین کتابی که منتشر کرده

 1ابراهیم نجاری مندم چاپِ اولِ آن پارسال به بازار آمد. من و دوستِ ارج

ل بر سه فصل که مشتم یماهکار کرد ییاین کتابِ سیصد صفحهسال روی 

است. در فصلِ اول به مفهومِ کلیِ اسطوره و ارتباطِ آن با تاریخ و باورها و 

طورِ به ی اسطوره با شعرایم. در فصلِ دوم رابطهتهخرافات و ادبیات پرداخ

مثلِ  هاییتر مورد واکاوی قرار گرفته و در ضمن به اسطورهتخصص

یی ایم. در فصلِ سوم هم به خوانشِ اسطورهشراب و پسرکشان دقت داشته

اعرانِ ی شعرها از شچندین شعر اختصاص دارد: یک شعر از حافظ و بقیه

لِ نیما، فروغ، سهراب، اخوان، شاملو و بیژن نجدی. این را معاصر، شاعرانی مث

طور هبالبته  -شعر و اسطوره  یدر بارهتاکنون در کشورمان هم اضافه کنم که 

ی هرابط یی در موضوعِمطالبِ عمدهبسیار نوشته شده است اما  -مجزا 

 های بارزِیگهاز ویژمنابعِ اندکی در اختیارِ ماست. اسطوره با شعر نداریم و یا 

وضیحاتی ی شعر و اسطوره را با تباید به همین اشاره کنم که رابطهاین کتاب 

در این کتاب به دهد. مندان قرار میرسِ عالقهسودمند در دست

 ضمنِ .کالسیک و نو پرداخته شده است ی از شعرِیهای اسطورهمصداق

ایم و تهبومی گفها و توتم و تابوهای جای کتاب از اسطورهکه در جایاین

اینکه  دیگر .شعر و ادب را راضی کند بتواند اهالیِها این پژوهشامیدوارم 

و بازخوانی شعرهای خوب ایران و  جدیدترآوری شعرهای جمع در کارِ

 د.چاپ برسنشر سوالر به  همتِبههستم تا اگر شد  امهایهجهان و مقال
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یم  مجاوررضا کر
ومِ اند یکی چاپِ سگی از من منتشر شدههایی که به تازهکتاب

 -شاعرِ مطرحِ ادبیاتِ کورد  -کس ی اشعار شیرکو بیمجموعه

صفحه، به همت انتشارات نگاه و در بهارِ  526است. این کتاب در 

گاهِ به بازارِ کتاب راه یافت. کتابِ بعدیِ من که در نمایش 1951

س بود با عنوانِ کو بیکتابِ تهران منتشر شد باز هم از شعرهای شیرک

های او که از سوی ی عاشقانهاینک دختری میهن من است شاملِ گزیده

صفحه است  261شعر و در  114نشر نگاه منتشر شد. این مجموعه شامل 

وه عالمندان قرار گرفت. بهرسِ عالقههزار تومان در دست 21که با قیمت 

ی شعر دوزبانه گاهِ کتابِ تهران یک مجموعهنمایشدر روزهای 

ـ کوردی( برای کودکان منتشر کردم. این مجموعه شاملِ  )فارسی 

ه به زبانی ست کهفت قطعه شعر فارسی و هفت قطعه شعر کوردی

 21ساده در موردِ حیوانات برای کودکان سروده شده است. کتاب 

ر همتِ نشر اریش در تیراژ هزاهزار تومان بهصفحه دارد و با قیمتِ ده

 تشر شده است.نسخه من

ی «های پرسشگانهسه»از سوم  ی جلدِاکنون در حال ترجمههم

 دودِحکه هستم. رمانی « ی مرگانار و فرشته»عطا محمد با عنوان 

ی بهسه فصل است که هر فصل نیز به نو و شاملِ دارددویست صفحه 

این  نخستِ های کوتاهی دارد. عطا محمد در جلدِخود زیرفصل

بود که  به دنبال این پرسش« تصویرها سایه و مرگِ» نوانِگانه با عسه

من است، و در جلد دوم « تصویر»کند، من یا چه زندگی میآیا آن

بود که  به دنبال این پرسش« مقتول گانِهنمای نویسندراه»آن با عنوان 

وم س من است، اکنون در جلدِ« نام»کند، من یا چه زندگی میآیا آن

ند، من یا کچه زندگی میپرسش است که آیا آن این در پی پاسخِ

ی من است؟ «قصه»

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا نقیب  زادهمار
 با 1916 زمستانِ در «امدهین یبامدادها» نامِ با را شعرم یمجموعه نیاول

، مهمِ این کتاب نِیضامکه مسپردم  چاپ به تراوا نشر یِکارهم

 هانِج نیا در انسان ییِتنها از ییرهایتصو ،یفلسف یهادغدغه

 بود. ییرها یبرا ییهاعاشقانه و آلودوهم

با آن  هاسال ودچار شدم  مهلک یِماریب کی متأسفانه به آن از پس

 یِورد مقطعِ کی امیادب روندِ درم. به ناچار کرد نرم وپنجهدست

 دومِ یمجموعه چاپِ ل،یدل نیهمهب و دیگرد جادیا شعر از چندساله

 یهمجموع اکنونهم. شد روهروب ریخأت هاسال با خواستهنا اشعارم

 در»ی هانامهب مجموعه دو در رای خود گذشته چندسالِ یهاسروده

تراوا  ی چاپ کرده، به نشرِآماده «راهنیپ از تربرهنه» و «خواب امتدادِ

ن ای و نگردد جادیا یخلل هاآن چاپِ روندِ در دوارمیام کهام سپرده

 یزودهب -دارند  عاشقانهی و فلسف ینیمضامکه  -ی شعر هدو مجموع

کتاب شوند. بازارِ یروانه
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زینش گ باشوروی(  خودنشرِ )شعرِ« ی سکوتاز چرخه» کتابِ

یرا به انتشارات نص همتِبهگی هبه تاز« رضا بیاتعلی» یو ترجمه

 چاپ رسیده است.

 و رکز بر نسلی از شاعرانمتر متاشعار این مجموعه بیش انتخابِ

 زابِاح ها قرار داشتند و در مناسباتِست که در حاشیههنرمندانی

اشنیده قرار بود برای همیشه ناخوانده و نحتا مرسوم نبودند. کسانی که 

 سمیِر باشند اما در کارزاری هنرمندانه و با مقاومتی فرسایشی خطوطِ

ردند. را مخدوش کتصویرشده توسط نیروی حاکم  متنِ حاشیه و

مام آن روزگارِ شوروی، ت حزبیِ برای مقابله با تصمیمِ شاعراناین 

ثارِ آ برای انتشارِو  کردندهای حیاتی خود را از آن بدنه قطع رگ

اره در تر دراین ببیش که توضیحِ بردندخود از خودنشری بهره 

 کتاب آمده است. یمقدمه

نشان از شناختِ  و است دست و روانیک این شعرها یترجمه

 از زیروبمِ زبانِ شعری دارد. مترجم 

هزار تومان چهار صفحه و به قیمت چهاردهواین مجموعه در هشتاد

  رسِ مخاطبان قرار گرفته است.در دست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اوا »هلندی  ی از شعرهای شاعرِیمجموعه «از کنارِ نگاه» کتابِ

ش ارهایی از شعییران برگزیدهاست که برای اولین بار در ا« خرالخ

و « امیرحسین افراسیابی»ی با ترجمهشود. این مجموعه میمنتشر 

 مندان قراررسِ عالقهدر دستاهورایی  سرزمینِ انتشاراتِ همتِبه

 است. گرفته

است  بسیار برخوردار آهنگیِمتغیر بودن از هم اشعار خرالخ در عینِ

د و تنوع دهدت در تنوع شکل میبزرگ به وح اکثر شاعرانِ و مانندِ

که  زندگذارد. خرالخ دنیایی را نقش میرا در وحدت به نمایش می

ان چننامید: هیچ چیز آن بخشتوان آن را امن یا آرامشلزومن نمی

ا یا تمامی چیزه نماید نیست. همیشه امکان باژگون شدنِکه می

ضادها و ی از تیشان وجود دارد. واقعیت مجموعهباژگون کردن

ند و ککه موشکافانه مشاهده می کم برای آنِهاست، دستناسازه

ـ تواند نگاه کند، خوب نگاه کند. از طریق مشاهدهخرالخ می اش 

ر واقع د .دیدن یا توضیح دادن یا عکس گرفتنـ  چه به صورتِ

 گیرد.ها میشان را از آنظاهری چیزها و بداهت دروغین هویتِ

شش وسیوچهارهزار تومان و در صدوبیستاین کتاب به قیمت 

 است. ها راه یافتهفروشیبه ویترینِ کتابصفحه 

 

های کتابتازه  
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که  -« یا تفتیؤر» یسروده «داغ اقلیمِ» شعرِ یمجموعه

 ازارِب راهیِانتشارات مانیاهنر  همتِبه -اوست  جدیدترین کتابِ

کوتاه و بلند است که  رِشع 91کتاب شده است. این کتاب حاوی 

 اند.سروده شده 1951تا  1951های ی زمانی سالعمدتن در بازه

و گاهی کردی شخصی رویگاهی شاعر در این مجموعه 

 لِئاروزی با مسام انسانِ یپیچیده عِکردی اجتماعی دارد و وضروی

 دهد.می انتقادی انعکاس یپیرامونی خود را، با زبانی کنایی و نگاه

د صفحه در نوو هزاروپانصد تومان قیمت سیزده هاقلیم داغ ب کتاب

 منتشر شده است.

و « رندگذام از روی بلوزم میهایرگ»هایی مثلِ پیش از این کتاب

  ودند.به بازارِ کتاب راه یافته ب یا تفتیؤراز « سفر به انتهای پر»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ی از یهبرگزید «شودیی مِه آغاز مدر سطرِ رو به خانه» کتابِ

ا هلندی ب ترین شاعرانِیکی از بزرگ« ریت کاونارخه» اشعارِ

 همتِبه ست کهی امیرحسین افراسیابیگزینش، مقدمه و ترجمه

 اهورایی منتشر شده است. انتشارات سرزمینِ

 گرِش خصوصیت داللتادر شعرهایکه کند کاونار تالش می

رای ست ب، کوششیش از سوی شاعراین کنواژه را از میان بردارد. 

دهنده، در درون های ارجاعشدن از شرّ واقعیتی که همین واژهراحت

د دهد تا به خواند. این مهم به شعر امکان میخود، به آن شکل داده

بازگردد. بدین گونه، شعر دیگر به شاعر تعلق ندارد تا بتواند آن را 

 رد.کار گیهش باساتها و احسااندیشه ی در خدمتِیچون وسیله

چهارهزار وبیست هشت صفحه و به قیمتِوسیواین کتاب در صد

 عرضه شده است.نشر  تومان به بازارِ
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سِ نویشاعر و داستان آفاق شوهانیی شعر از تاکنون ده مجموعه

(، در 1994اند از: تنهاتر از آغاز )روز منتشر شده است که عبارتام

(، 1912(، من در این شعر آفاق شوهانی تویی )1916ر سیزده )این نُه د

(، اصلن چرا ابدن 1911ببیند )« تو»ها به کنار! آمدنم آمده ویرگول

(، 1954(، نور/ صدا/ عاشق )1954ام باش )(، از ابتدا حرف1952)

های ( و بر ویرانه1959ام را بخوان )(، نام تازه1959یی بر سرِ دال )نقطه

 (1959فعل )

ای شعر هیی از کتاباز طرفی نشرِ کتابِ هرمز که اخیرن مجموعه

ی از ی، گزیدهمنتشر کرده« های سپاسکتاب»را با نامِ عمومیِ 

 «یدشما پاسخِ من باش»های شعرِ آفاق شوهانی را با عنوانِ کتاب

رسِ در دست« های سپاسکتاب»ین کتاب از عنوان دومبه

 ت. مندان قرار داده اسعالقه

 یگزینشِ شعرها را خودِ شاعر به عهده داشته است و در مقدمه

 کند:کتاب تصریح می

ن اند، به معنای ایانتخابِ چنین شعرهایی که در این گزیده آمده»

ه فراترند یا پسندم یا این شعرها از بقیتر مینیست که این شعرها را بیش

ینیِ این نشکه همترند، بلاند ضعیفشعرهایی که انتخاب نشده

ه کآن ها در عینِشعرها در این گزیده به معنای آن است که این

آهنگیِ این گزیده را پیش ببرند، روندِ سرایش و سیرِ توانند هممی

 «دهند.تحولِ کارهای مرا نیز نشان می

و در  هزار تومانبه قیمت بیست «شما پاسخِ من باشید»کتابِ 

 افته است.ها راه یفروشیابوهفت صفحه به ویترینِ کتصدوچهل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 او که - Cemal Süreya ایسوره جِمالیی از شعرهای مجموعه

 یبرا نهات کاش» با عنوانِ - شناسندیم هم ایثر جمال نامِ به رانیا در را

همتِ به وی ابوالفضل پاشا و با ترجمه «داشتم دوست را تو نیهم

ی این شعرها رار گرفته است.مندان قرسِ عالقهدر دستنشرِ هشت 

اری اند. شمهای گوناگونِ این شاعر انتخاب دشهمجموعه از کتاب

 تنها اشکشوند: طورِ مشترک به این مصراع ختم میاز شعرهای او به

و مترجم همین نامِ کتاب را از مصراعِ  داشتم دوست را تو نیهم یبرا

أکید کتاب ت ی اینزیبا برداشت کرده است. در ضمن او در مقدمه

 کند: می

 دیشا و است شعر یحوزه ترجمه، قِیمصاد نیترمشکل از یکی»

 نِیترلمشک جزء شعرها یهیبق نیب در ایسوره جمال شعرِ یترجمه

 که گرددیبرم یمتعدد عواملِ به موضوع نیا. دیایب شمار به هاترجمه

  :کنمیم اشاره نکته دو به مجال نیا در

 زبان پنهان یهاهیسو از ایسوره الجم یِوربهره( اول

 «یشعر یساختارها در یمفهوم - یمصداق یزهایگر( دوم

هزار تومان و در صدوهفت صفحه راهیِ این کتاب به قیمتِ پانزده

 ها شده است.فروشیکتاب
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منوچهر  هایلهمقای از یمجموعه «آتشی مقاالتِ» کتابِ

ی و گردآور« محسن موسوی میرکالیی» همتِبهست که آتشی

 تنظیم شده است.

نخست در باب  فصلِشود: را شامل میاین مجموعه سه فصل 

 یست. فصل دوم دربارهی شعر و شاعریآتشی درباره هایلهمقا

عاصر از م گان شعرِهساینیما و هم» نیما و شاعران معاصر است با عنوانِ

« نامهشداستان و نمای» یدربارهفصل سوم کتاب نیز . «آتشی نگاهِ

 است.

هزار تومان در چهل به قیمتِرا نشرِ افراز این کتاب 

  راهیِ بازارِ نشر کرده است.ونودویک صفحه دویست

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعرهایاز  ستییمجموعه «نابودی گان علیهِهواژ نبردِ» کتابِ

 کِمشتر یکه با ترجمه - فرانسوی معاصرِ شاعرِ -« آلن النس»

 است. هکتاب شد بازارِ راهیِ« روا یفریده»و « کارروجا چمن»

انسوی فر شاعرِاین تا حدودی دنیای  استساده اگر چه ترجمه  زبانِ

ان منتقل زبفارسی ها را به مخاطبِبرخوردش با واژه شکلِچنین و هم

 کند.

 ششواهورایی در پنجاه انتشارات سرزمینِ همتِبهاین مجموعه 

عر قرار گرفته ش انِهزار تومان در اختیار مخاطبسیزده قیمتِ صفحه و به

 است.

  

 



 ی هفتادنامهصلف 8931  تابستان ● ششم ی شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احسان » جدیدترین کتابِ« هالوژن» شعرِ یمجموعه

الِ تهران )در س کتابِ گاهِنمایشین ودومسیست که در «هاشمی

 رونمایی شد. (1951

اش گذشته شعرِ یطور که در دو مجموعهاحسان هاشمی همان

شعر هالوژن  یی زبان دارد و فرم، در مجموعهنشان داد که دغدغه

در و  است طدهد که تا چه پایه به زبان مسلهم به مخاطب نشان می

 د. رسانمیظهور  یخود را به منصه گیِهپختیک کالم 

 همتِهو بهزار تومان دوازده به قیمتِ، در هشتاد صفحه کتاباین 

  مخاطبان قرار گرفته است. پنجم در اختیارِ فصلِ انتشاراتِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fazıl Hüsnüیی از شعرهای فاضیل هوسنو داعالرجا مجموعه

Dağlarca  ل که او را در ایران به نامِ فاض -شاعرِ بسیار مهمِ ترکیه

با  -شناسند حسنو داغالرجا و گاهی فاضل حسنی داغالرجا هم می

و شا ی ابوالفضل پاو با ترجمه« های زمینیعاشقانه»عنوانِ 

 مندان قراررسِ عالقهدر دستهمتِ انتشاراتِ سرزمینِ اهورایی به

 گرفته است.

یعنی انتشارِ نخستین  1525 از سالِ» مترجمِ کتابی به گفته

یعنی  1541سطر تا سالِ  191ی شعرِ ناظیم هیکمت به نامِ مجموعه

ان ی شعر از شاعرکه سه مجموعه -کتابی به نام غریب  انتشارِ

امل شدر یک مجلد را گذارِ جریان شعرِ گاریپ یا همان غریب بنیان

 -سال  12. در این طول انجامیدبهسال  12چیزی در حدودِ  -شد می

ول: ا دو گروه از شاعران ظهور کردند: گروهِ -طور که گفتم همان

 حال وفادار به وزن و قافیه بودند و گروهِ گروهی که نوگرا و در عینِ

آوردهای ناظیم هیکمت توجه داشتند. در دوم: گروهی که به دست

این میان شاعری ظهور کرد که زیستِ شعری او جدا از این دو گروه 

های در حوزهبود. او گاهی به وزن و قافیه وفادار بود و گاهی نه، اما 

خودش را داشت و بسیار ههای منحصربشیوهزبان و اجرای شعر 

اندیشید. او فاضیل هوسنو داعالرجا نام ی خود میجدیدتر از دوره

 «داشت.

هزارتومان و در وزدهن به قیمتِ« های زمینیعاشقانه» کتابِ

 ه است.راه یافتها فروشیکتاب به ویترینِشش صفحه وبیستوصد

 


